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Setmanari d’informació local

El director Fernando Trueba va inaugurar divendres passat la Mostra de Cinema Social. En la imatge, amb el director de la Mostra, el també cineasta Pere Joan Ventura. || Q. PASCUAL
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8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE 

LES DONES

*Places limitades. Cal inscriure’s a l’a/e 

programessocials@castellarvalles.cat 

(castellarjove@castellarvalles.cat en el cas de l’excursió)

o al tel. 93 714 40 40 (matins)

Divendres 10 de març

17.30 h o 19.00 h – Casal Catalunya
“Relaxare”: taller de relaxació*
A càrrec de Núria Santander, de Tothicap

Dissabte 11 de març

10.00 h – Era d’en Petasques
Excursió jove al Puig de la Creu: “Mou-te en 
igualtat i dóna-li al play”*
A càrrec de Taulacció, i Creu Roja Joventut i 
Amics del Puig de la Creu

Dilluns 13 de març

18.00 h – Sala d’Actes d’El Mirador
Cinema tertúlia: En tierra de hombres
A càrrec de Psicovallès

Dimecres 15 de març

19.00 h – Auditori Casal Catalunya
Teatre: Si yo no tengo un lugar
A càrrec del Colectivo de Mujeres de Mata-
galpa (Nicaragua) - Entrepobles

Dijous 16 de març

18.00 h – Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Tastet d’eines ràpides i eficients per a una 
millor gestió de les emocions*
A càrrec de Núria Castro, de Psicovallès

Organització: Comissió municipal per la 

igualtat d’oportunitats dona-home liderada per 

la Regidoria de Programes Socials.

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLAR CURS 

2017-2018

Calendari de visites 
i jornades de portes 

obertes a les escoles

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 con-
firmar assistència a un dels dos torns.

TEATRE

iTime
Peyu
Ds. 18/03 – 20.30 h

Amb el suport de:

Reserva d’entrades i abonaments:
www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica
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el tema de la setmanaDia de la Dona

l’acte institucional 
del dia internacional 
de les dones es 
va centrar en la 
problemàtica laboral

“Necessitem de nou reivindicar la 
necessitat de ser visibles, recordar 
que les dones són la meitat de la po-
blació, que han estat i són agents 
actives en la construcció de la soci-
etat, l’impuls de l’economia i la in-
novació”. Així va arrencar dimecres 
passat el manifest del Dia Internaci-
onal de les Dones. La filòloga caste-
llarenca Joana Zoyo va ser l’encar-
regada de llegir el manifest en l’acte 
institucional que va tenir lloc a la Sala 
d’Actes d’El Mirador. El text també re-
collia que cal fer un pas endavant per-
què “les polítiques de les dones ad-
quireixin la centralitat necessària 
dins dels nostres ajuntaments per 
poder incidir proactivament sobre 
les causes de les desigualtats i no 
només fent front a les seves conse-
qüències”. Durant l’acte institucio-
nal,  el regidor de Govern Obert i Jo-
ventut, Dani Pérez, va posar l’accent 
en la “desigualtat entre les oportu-

Contra la desigualtat salarial i laboral
programat dues sessions (a les 17.30 
h o a les 19 h) al Casal Catalunya cal 
inscripció prèvia a la Regidoria de 
Programes Socials.

D’altra banda, Castellar Jove 
participarà, mitjançant Taulacció i 
Creu Roja Joventut, en les activitats 
del Dia Internacional de les Dones 
amb l’organització d’una sortida al 
Puig de la Creu, titulada “Mou-te en 
igualtat i dona-li al play”, que tindrà 
lloc aquest dissabte des de l’Era d’En 
Petasques. La sortida començarà a  
les 10 hores. L’activitat inclourà un 
esmorzar, la lectura del manifest i la 
penjada de missatges per la igualtat. 
En aquest cas, les inscripcions s’han 
de dur a terme al telèfon 93 714 40 40 
(matins) o al enviant un correu a cas-
tellarjove@castellarvalles.cat.

Les activitats puntuals s’allarga-
ran fins a la setmana que ve. La pro-
gramació es pot consultar al portal 
web  castellarvalles.cat 

MÉS ACTES DEL DIA DE LA DONA

Des de Cal Gorina i l’Assemblea Lli-
bertària també han programat diver-
sos actes en motiu del dia de la dona 
de classe treballadora. Així,  aquest 
dissabte, a partir de les 10h i fins les 
13h, es durà a  la plaça Major l’expo-
sició Dones invisibilitzades al llarg de 
la història, i la ruta Dones i espai pú-
blic. Agressions sexistes a la nostra vila. 
La jornada clourà a les 13h amb una 
reflexió col·lectiva sobre la ruta .  

El regidor Dani Pérez, i la filològa Joana Zoyo, durant la lectura del manifest dimecres passat || AJUNTAMENT

nitats que tenen les dones per acce-
dir a un lloc de feina i les oportuni-
tats dels homes”.  Pérez va recordar 
que les dones arriben a cobrar “pel 
sol fet de ser dones una mitjana de 
7.000 euros menys anuals” que un 
home per la mateixa feina, la qual cosa 
representa un 26% menys.

En aquest sentit, el manifest 

institucional aposta per una “igual-
tat efectiva”, un camí que han de re-
córrer “plegats, homes i dones, en 
la mateixa direcció”.

Després de la lectura del mani-
fest es va projectar a la Sala d’Actes 
d’El Mirador el documental La mujer, 
cosa de hombres.  Tot seguit, es va dur 
a terme un debat a càrrec de la Fun-

dació IRES, prestadora dels serveis 
de psicodona i psicoinfància a la vila. 

CAP DE SETMANA D’ACTIVITATS 

Aquest divendres s’ha programat un 
taller de relaxació sota el títol “Re-
laxare”, que anirà a càrrec de Núria 
Santander, de Tothicap. Per assistir 
a aquesta proposta, de la qual s’han 

 Rocío Gómez 

EXPOSICIÓ

Passejant 
entre dones

te, al llarg dels segles; sembla que 
hem estat “creades” per definir-nos 
al voltant de les lectures que de 
nosaltres han fet els homes (dona, 
mare, filla, amant, verge, santa), 
però mai com aquell intel·lecte que 
ha fet moure els ciments de la so-
cietat, perquè quan ho hem fet ens 
han amagat, menystingut, apartat 
i silenciat sota el pes d’una societat 
masclista i paternalista.

Volem des d’aquestes línies rei-
vindicar el nostre dret a ser visibles, 

al reconeixement i, pensem que una 
forma seria començar per recordar 
als nostres polítics que tenim pocs 
noms de carrers dedicats a dones, 
concretament 6 d’un total de 397 que 
hi ha a Castellar del Vallès.

A elles, a aquestes 6 heroï-
nes que han aconseguit arribar a 
l’Olimp dels carrers castellarencs, 
dediquem l’exposició de la dona 
d’enguany de l’Escola Municipal 
d’Adults. Hem d’aconseguir que al-
guns caps pensin en elles, ja no com 

ANTONIA PÉREZ
directora de l’escola d’Adults

Hem fet una ullada al nostre poble, 
hem passejat  pels nostres carrers i 
hem constatat com el municipi ha fet 
honors a grans escriptors, a un se-
guit de metges, a tots els països de la 
Unió Europea, a les comunitats autò-
nomes, a les flors, als artesans, a les 
comarques..., però s’ha oblidat, com 
és habitual, del 50% de la població. 

Les dones no som importants, 
a excepció de santes i verges (tot un 
reguitzell). Tenim la sensació que 
no hem avançat, en aquest aspec-

a dones de, filles de, verges de, sinó 
com a transformadores de la soci-
etat. Dones fortes que han aportat 
altres visions a un món d’homes, 
concepte que, encara avui dia, ge-
nera certa dificultat.

Reclamem un món igualitari, 
un lloc on els nostres fills i les nos-
tres filles tinguin els mateixos drets i 
els mateixos reconeixements, sense 
distincions per una minúcia tan an-
tiga com si tenim o no penis.

Si us plau, evolucionem!!!!! 
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El castellarenc Joan Garrigó s’ha convertit en un dels primers jugadors 
a l’Estat en tenir la nova consola híbrida Nintendo Switch, després d’ha-
ver aconseguit ser un dels 20 guanyadors del concurs que la multinaci-
onal japonesa va convocar a tot l’Estat. “Havíem de fer un vídeo per 
quin motiu volia ser switchtuber - provador i recomanador de la nova 
consola- i, en tot cas, quins vídeos penjaria”, assegura Garrigó, que fa 
uns dos mesos va obrir el canal Obijoan games a Youtube. Després de ser 
confirmat com un dels guanyadors, Nintendo va pagar el viatge en AVE  
fins a Madrid del castellarenc fins al showroom de l’empresa. Després de 
veure les característiques de la nova consola, va tornar a Castellar amb el 
compromís de rebre la Nintendo Switch: “La vaig rebre divendres pas-
sat, justament el dia que sortia a la venda”,  explica Garrigó.  El cas-
tellarenc recomanaria el nou producte perquè suposa “una manera de 
jugar diferent” ja que es pot jugar a casa “tranquil·lament endollada 
al televisor i en el moment que vulguis, te la pots emportar al carrer, 
al tren o a la sala d’espera del dentista”. A més, la mateixa consola té 
un parell de comandaments que són desacoplables que permeten “jugar 
amb més gent en un moment donat en un intent de compartir l’expe-
riència”.  Garrigó es confessa un gran seguidor de les consoles Ninten-
do “perquè els seus jocs m’aporten alguna cosa més que la resta de 
consoles”. La consola venia sense joc, però Garrigó va aconseguir el joc 
de Zelda gràcies a la pàgina web de notícies de videjocs en català Alerta 
Jocs després de guanyar un concurs de fotografia on es veia una guardi-
ola de cartró en forma de Nintendo Switch.   || J. R.

Castellar del Vallès va tancar el mes 
de febrer amb un total de 1.258 per-
sones a l’atur. En relació al gener, 
aquesta xifra suposa un augment en 
21 persones, lleuger repunt que tren-
ca una llarga tendència de mesos a la 
baixa. Tot i això, el balanç interanual 
és molt positiu ja que ha baixat en 149 
persones, el que implica un descens 
del 10,59%. La vila també es manté 
entre els municipis de la comarca del 
Vallès Occidental amb la taxa d’atur 
sobre l’11%, de les més baixes junta-
ment amb municipis com Cerdanyo-
la o Castellbisbal, però encara lluny 
de municipis com Matadepera, Sant 
Cugat o Sant Quirze, poblacions amb 
la taxa d’atura més baixa del Vallès.

La taxa d’atur de Castellar s’ha 
situat el passat febrer a l’11,28%, per-
centatge que està per sota de la taxa 
de la comarca (13,36%).    || REDACCIÓ

OCI | ConCuRs

DADES | AtuR

Un castellarenc guanya el 
concurs de Nintendo Switch

Castellar tanca 
febrer amb 21 
aturats més 
que al gener 

L’empresa castellarenca Accents Systems 
ha guanyat el premi al millor dispositiu 
connectat del Mobile Worls Congress 
(MWC), que s’acaba de clausurar. El guar-
dó premia el prototip de maleta Samso-
nite geolocalitzable, és a dir que al seu 
interior hi ha un dispositiu que està en 
contacte amb una aplicació de mòbil. 
D’aquesta manera, el viatger podrà de-
tectar sempre en quin punt del recorre-
gut s’ha perdut el seu equipatge.

L’empresa castellarenca treballa en 
el sector d’Internet de les coses (Inter-
net of Things, IoT) i està especialitzada 
en crear dispositius d’ús quotidià connec-
tats a la xarxa a través de Wifi o Blueto-
oth. La maleta és un projecte conjunt amb 
Vodafone, Samsonite i l’agència de comu-
nicació In the pocket. Accent Systems no 
descarta fabricar únicament el dispositiu 
i que es pugui aplicar a qualsevol maleta. 
“Com que la tecnologia que fem  servir 
no és GPRS, sinó la NarrowBand IoT 
-una xarxa de baixa potència per connec-
tar objectes-, el preu és molt reduït”, ex-
plica l’executiu en cap d’Accent Systems, 
Jordi Casamada. “Ja fa temps que es 
fan dispositius, trackers que en diem 
al sector, de traçabilitat, però la nove-
tat és que la tecnologia  ara és de molt 
més baix cost”, apunta Casamada.  Fins 
ara els costos d’aquesta tecnologia  eren 
“prohibitius”  tant pel que fa al disposi-
tiu com de manteniment “en el que vin-
dria a ser la quota de subscripció men-
sual”. Ara el preu és més “assequible” i 
això farà que “tothom tingui un dispo-
sitiu a  les seves maletes”.

Premi per la maleta localitzable

El prototip de la maleta Samsonite premiada al MWC. || CEDIDA

Joan Garrigó en el moment de rebre la Nintendo Switch divendres passat. || CEDIDA

Projecte de salut materno-infantil a North Wollo a Etiòpia. || IPI CooPERACIÓ

Accent systems rep el guardó per al millor dispositiu connectat

  Jordi Rius

  Jordi Rius

TECNOlOGIA | MwC

La Farmàcia Casanovas engegarà 
la setmana que ve una campanya de 
recaptació de fons per a un projecte 
d’un hospital de maternitat a Etiòpia 
que està portant a terme l’ONG Ini-
ciativa Pro Infància (IPI) Coopera-
ció, una entitat sense ànim de lucre .

El responsable de la farmàcia, 
Lluís Casamada, ha explicat que el 
projecte d’IPI Cooperació “ens va 
semblar interessant  i vam creure 
que hi podíem fer alguna cosa”.  A 
més de recaptar fons, durant la set-

Col·laboració en un projecte a etiòpia

Farmàcia Casanovas 
recaptarà fons  
per a un hospital 
de maternitat

mana hi haurà  la visita del volunta-
ri sabadellenc Carles Marsal“per 
explicar-nos ben bé el projecte”.

El propi Marsal ha explicat que 
el projecte inclou , a més de la cons-
trucció i equipació de l’hospital ma-

SOlIDARITAT | iPi CooPeRACió

El dispositiu també es pot adaptar a 
qualsevol bossa de mà o maletí ja que de 
fet “Samsonite ven el dispositiu apart, 
com un accessori”, apunta Casamada. 

L’empresa, que ja fa tres anys que 
exposa al MWC, també tenia algun dis-
positiu exposat a l’estand de Vodafone, 
aprofitant la sinergia que suposava mos-
trar els seus productes en un estand amb 
més visitants. 

Vodafone, 
Samsonite i In 

the pocket hi han 
col·laborat 

EMPRESES

3

terno infantil de Woldya, a North 
Wollo d’Etiòpia, quatre cases d’espe-
ra annexes a l’hospital. “El que passa 
en aquesta zona és que les dones no 
arriben a l’hospital a l’hora quan 
han de parir” i per això s’han habi-

litat aquests espais perquè les 
dones hi vagin un mes abans de 
donar llum. Marsal apunta que 
a Etiòpia “hi ha una mortali-
tat infantil molt elevada amb 
unes condicions d’higiene pès-
simes”. L’hospital està gairebé 
enllestit i està apunt d’arribar 
un quiròfan antic que ha pro-
veït un hospital de Tarragona.

La construcció de l’hos-
pital la porta a terme l’ONG i 
l’estat etíop hi aporta els pro-
fessionals. Tot i això, IPI Coo-
peració ha format els professi-
onals sanitaris de 10 centres de 
salut (inclòs l’hospital) en emer-
gència obstètrica i neonatal.  
També ha equipat 9 centres de 
salut rurals per atendre parts 
no complicats i els han prove-
ït dels utensilis necessaris per 
realitzar  la cerimònia del cafè 
després del part. 
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illa del centre

Un 80% de la població que acce-
deix al centre de la vila ho fa a peu, 
segons una enquesta realitzada el 
passat mes de febrer a 555 veïns i 
veïnes. El sondeig, encarregat per 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, tenia com a objectiu recollir in-
formació sobre els hàbits de mobili-
tat i de comportament de la població 
quan accedeix a l’illa que conformen 
els carrers Major, de les Fàbregues, 
Mestre Ros, Roger de Llúria, avingu-
da de Sant Esteve, Sant Pere d’Ullas-
tre, Passeig Tolrà i General Boadella. 
Aquests carrers delimiten un espai 
d’activitat comercial, de lleure, de 

Segons un comunicat de l’Ajun-
tament que repassa les principals 
conclusions obtingudes de l’esmen-
tada enquesta, “pràcticament una 
de cada dues persones entrevista-
des (un 48%) no viu al centre però 
hi va habitualment a peu”. A aquest 
percentatge cal sumar-hi un 32% dels 
enquestats que sí que viuen al centre 
urbà i que, per tant, també es mouen 
dins d’aquesta illa sense utilitzar el 
vehicle. “De la resta d’enquestats, 
un 17% hi accedeix en cotxe o moto, 
un 2%, en transport públic i 1%, en 
bicicleta o altres mitjans”, infor-
men des de l’Ajuntament.

Pel que fa a les respostes de les 
persones que sí que utilitzen el vehi-
cle per accedir al centre, cal destacar 
que pràcticament un 35% aparca a 
la zona blava, un 32% ho fa en places 
d’aparcament lliure, un 17% a l’apar-
cament subterrani de la plaça Major, 
mentre que un altre 16% disposa de 
plaça d’aparcament (en la major part 
dels casos en propietat).

VISITES AL CENTrE

Deixant de banda les persones que 
hi viuen, un 29% dels enquestats vi-
siten diàriament el centre, un 26% hi 
accedeix diversos cops per setmana, 
un 9%, un cop per setmana i un 4% 
només ho fa esporàdicament.

el 80% dels vilatans va a peu al centre
Així ho revela una 
enquesta que 
l’Ajuntament acaba 
de realitzar a 555 
veïns i veïnes

  Redacció

DISSAbTES AL CENTrE

Una altra dada significativa de l’en-
questa que acaba de fer pública l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès és el 
rànquing de dies de la setmana que 
es va al centre. Destaca que la mei-
tat dels enquestats (pràcticament un 
51%) hi va els dissabtes (dia de mer-
cat ambulant i en què habitualment 
la gent fa les compres de la setmana). 
El segon dia en què els enquestats vi-
siten el centre és el divendres, amb un 
42% dels casos. La resta de dies fei-
ners, de dilluns a dijous, les persones 
entrevistades accedeixen al centre de 
manera molt similar (amb percentat-
ges situats entre el 30 i el 34%). El diu-
menge és el dia que s’hi accedeix amb 
menys freqüència, ja que només visi-
ten el centre un 29% dels enquestats.

Finalment, i pel que fa a la franja 
horària, un 46,5% va al centre en hora-
ri matinal, un 46,5% en horari de tarda 
i un 11% en horari de vespre-nit. 

Gràfic que mostra les 

diferents formes de 

mobilitat dels castellarencs 

al centre de la vila

A peu

Viu al centre

Cotxe o moto

transport públic

Bicicleta i altres

1,08 %
1,98 %

17,12 %

31,89% 47,93 %

Aspecte general del tram per a vianants del carrer Montcada a la cruïlla amb el carrer Hospital.|| Q. PASCUAL
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Colònies i Esplai Xiribec va organitzar la segona trobada a una de les 
cases de colònies representatives per a l’entitat, diumenge passat. Es 
tracta del Masover de la Bertrana on va fer colònies quatre estius. Una 
trentena de persones entre els infants, nois i noies de l’esplai, monitors i 
monitores, cuineres i membres de junta que van participar de les diver-
ses tandes de colònies que s’han fet en aquesta casa van aprofitar els 50 
anys que celebra l’entitat per reunir-s’hi.
A la trobada matinal els participants van esmorzar, van visitar la casa i les fo-
tografies exposades dels 4 anys que s’hi han fet les colònies d’estiu (1996-1998 
i 2007). També van dedicar un temps a compartir records, anècdotes i expe-
riències per tal que els més joves coneguin la història  que hi ha al darrere. 
Els infants de l’esplai amb els monitors i monitores van passar el cap de set-
mana a la casa. Van fer una excursió pels entorns cercant “esquirols”, l’acti-
vitat “si les parets parlessin” i van buscar i realitzar un mural amb les silue-
tes de tots els monitors que han fet estades a la casa.   || REDACCIÓ

Colònies i Esplai Xiribec 
fa memòria a la Bertrana

ESPlAI XIRIbEC | tRoBAdA 50 Anys

ERC impulsa un concurs de 
cuina de mongeta del ganxet

GASTRONOMIA | FiRA sAnt joseP

Enguany, se celebrarà el I concurs de 
cuina de la mongeta del ganxet en el 
marc de la fira d’alimentació de Sant 
Josep que tindrà lloc el proper 19 de 
març.  És una iniciativa que ha impul-
sat la secció local d’ERC per posar en 
valor i donar a conèixer aquest pro-
ducte gastronòmic amb ADN caste-
llarenc.  “La mongeta del ganxet per-
met que tota la zona del llevant del 
municipi sigui un espai agrofores-
tal agradable i cuidat, amb un ren-
diment econòmic, i per tant s’ha de 

potenciar”, explica Rafa Homet, re-
gidor d’ERC Castellar. El concurs, 
que s’adreça a cuiners no professio-
nals, constarà de dues categories: el 
plat més saborós i el plat més innova-
dor.  En la primera categoria el premi 
serà un val de 100 euros per gastar 
als comerços de Castellar, i en la se-
gona el guanyador s’emportarà un 
sopar per a dues persones al Garbí. 

Pel que fa a les bases, que es 
poden consultar al web esquerra.
cat/castellarvalles. Les inscripci-
ons es podran formalitzar fins el 18 
de març al correu castellarvalles@
esquerra.cat  

 Presentació d’ERC del I concurs de la mongeta del ganxet. || CEDIDA

la trentena de persones que es van trobar a la bertrana. || CEDIDA

  Rocío Gómez 

Segon ús per 
a objectes de 
la deixalleria
La formació local d’En Comú 
Podem demana a la regidoria de 
Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Castellar que es posi en marxa “un 
servei de reutilització a la deixa-
lleria municipal, amb el qual es 
puguin recuperar objectes en bon 
estat de conservació i funciona-
ment que s’han dut a la Deixalle-
ria Municipal pels mateixos usu-
aris o recollits a través del servei 
de recollida porta a porta de mo-
bles”. D’aquesta manera, pretenen 
“donar una segona vida als objec-
tes, tot trobant un altre usuari 
que els pugui reutilitzar”, desta-
quen els Comuns.

Per aconseguir la finalitat que 
es busca, caldria que la persona be-
neficiària “signés un document en 
què es comprometés a fer bon ús 
de l’objecte que se li hagués lliu-
rat i a no revendre’l”. En cas de 
detectar l’incompliment d’aques-
tes condicions, la persona benefi-
ciària restaria fora de posteriors 
cessions. També proposen que els 
usuaris d’aquest servei puguin tenir 
bonificacions fiscals.  || REDACCIÓ

EN COMú PODEM |
Medi AMBient
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L’actual és informació

Dissabte 18 de març
Pl. de la Fàbrica Nova

2a edició dels 
“Petits Concerts de San Josep”
10.30 h – Petits concerts de Sant Josep (1a sessió)
11.45 h – Xocolatada infantil
12.00 h – Ballada dels Gegantets 
El Sol i La Lluna i Xaranga de l’Artcàdia
12.15 h – Petits concerts de Sant Josep (2a sessió)
organització: Ajuntament i Artcàdia, amb la col·laboració 
dels Gegantets El Sol i La Lluna de l’ETC

Diumenge 19 de març
Plaça de la Fàbrica Nova

Fira de Sant Josep
De 10 a 20 h
Inclou: mercat d’aliments artesanals, repartiment de coca 
(10.30 h), roda de Ball de Gitanes (d’11 a 14 h), calçotada 
popular a càrrec de Cal Gorina (de 12 a 18 h) i repartiment 
de crema de Sant Josep i sardanes amb la Cobla Ciutat de 
Girona (17.30 h)
organització: Ajuntament

1r concurs de cuina de la 
mongeta del ganxet
D’11.30 a 12 h – concurs
13 h – Lliurament de premis
organització: ERC

Dissabte 18 i 
diumenge 19 de març

Espai Tolrà

Fira “Esplai”: Jocs, diorames i 
col·leccionisme de Playmobil
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h
organització: Smartplay i TotClicks
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territori

Els acords presos a la Cimera per la 
qualitat de l’aire que s’ha celebrat 
aquesta setmana al palau de Pedral-
bes de Barcelona no afecten el mu-
nicipi de Castellar del Vallès però sí 
que incideixen de manera indirecta.

Organitzada pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat amb la col-
laboració del Departament Salut i del 
de Seguretat Ciutadana, a la cimera 
han participat tota les administraci-
ons, com la Diputació, els Consells 
Comarcals i els municipis. El presi-
dent del Consell Comarcal i alcalde 
de Castellar, Ignasi Giménez, que va 
ser present a la cimera, ha recordat 
que la qualitat de l’aire de Castellar 
continua sent una de les millors que 
hi ha a la província de Barcelona se-
gons els estudis que ha fet la Diputa-
ció. “Castellar, per tant, no es veu 
directament afectada per les me-
sures que s’han tractat en aquesta 
cimera, però és veritat que Caste-
llar s’ha seleccionat com un dels 35 

Cimera per la qualitat de l’aire 

l’alcalde de Castellar, tercer per l’esquerra, va participar a la cimera de dilluns. || CEDIDA

municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona que té una certa mo-
bilitat amb la ciutat de Barcelona i 
que, per tant, com a municipi hau-
rem d’aplicar part d’aquestes me-
sures quan hi hagi episodis de con-
taminació en tota aquesta àrea”, ha 
explicat Giménez.

A la cimera, es va explicitar 
d’una manera clara que la qualitat 
de l’aire és un factor ambiental impor-
tant que afecta directament la salut. 
Entre altres acords, s’ha fixat com a 
objectiu que en els propers 5 anys hi 
hagi una reducció del 10% de la conta-
minació atmosfèrica fruit de la mobi-
litat en aquesta zona, i en els propers 
15 anys poder reduir les emissions del 
trànsit un 30%. L’Àrea anomenada 
Àmbit-40 -perquè a banda de Barce-
lona integra 40 municipis més- inclou, 
a banda de l’Àrea Metropolitana, al-
tres ciutats com Sabadell i Terrassa.

La cimera doncs, aplicarà mesu-
res concretes de caràcter estructural 
i altres de caràcter puntual. L’estruc-
tural s’aplicarà a partir de l’1 de gener 
del 2019. Les furgonetes matriculades 

  Cristina Domene

MANTENIMENT | PAVellons PedRosA i BluMeMEDI AMbIENT | ACoRds

Estalvi de 10.000 euros 
amb l’enllumenat led

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està substituint l’enllu-
menat d’halogenurs dels pavellons de Dani Pedrosa i Joaquim 
Blume per un altre de tipus led que s’acabarà d’instal·lar du-
rant els propers dies. Aquesta inversió suposarà anualment 
per al consistori un estalvi econòmic de 9.800 euros i de 49.000 
kwh en el consum elèctric.

A cadascun dels pavellons s’han instal·lat 25 noves làm-
pades, que tenen una durada calculada d’entre 15 i 20 anys (un 
250% més respecte les làmpades d’halogenurs metàl·lics que 
hi havia instal·lades) i que funcionaran 3.230 hores anualment 
en el cas del pavelló Pedrosa i 2.090 en el cas del pavelló Blume. 
El seu cost ha estat de 25.000 euros, que l’Ajuntament amor-
titzarà en uns tres anys amb l’estalvi de la factura elèctrica. 

MÉS EfICIENTS

A més de l’estalvi econòmic i energètic, el nou enllumenat led 
comportarà un estalvi de més de 10.200 kg de CO2 l’any en el 
cas del pavelló de Dani Pedrosa i de més de 7.200 kg de CO2 
l’any en el cas del pavelló de Joaquim Blume. 

Cal destacar també que les lluminàries led són més efi-
cients, ja que ronden els 125 lúmens/Watt (lm/W), en contra-
posició als 90 lm/W de les llumeneres d’halogenurs metàl-
lics.  ||  REDACCIÓ

Castellar, com a municipi, no es veurà afectat pels acords presos a la 
trobada de Barcelona, però sí els vehicles castellarencs de més de 20 anys

abans de l’1 d’octubre de 1994 i els turismes 
d’abans de l’1 de gener de 1997 ja no podran 
circular per aquesta àrea. A més, de manera 
puntual a partir de l’1 de desembre d’aquest 
any, aquests mateixos vehicles no podran cir-
cular si hi ha un episodi de contaminació at-
mosfèrica situat en aquesta mateixa zona. 
“Per poder dur a terme aquest pla de con-
tingència s’avisarà amb 48 hores d’antela-
ció i hi haurà un reforç del transport pú-
blic important. I es generarà un nou títol 
de transport que serà únic i específic per 
aquests episodis de contaminació atmos-
fèrica”, ha explicat Giménez.

Aquesta restricció podria afectar un 7% 
dels turismes (106.018) i un 16% de les furgo-
netes de Catalunya (22.049).

Tenint en compte aquestes mesures, les 
restriccions afectaran “d’una manera clara a 
tots els castellarencs que es mouen pel Va-
llès, com Sabadell Terrassa, per l’àrea me-
tropolitana i Barcelona”. Als ajuntaments 
com el de Castellar del Vallès, amb una forta 
mobilitat cap a Barcelona, “se’ns demana en 
els acords de la cimera, que hi hagi una co-
municació a la població, que hi hagi un re-
forç del transport públic, que es doni prio-
ritat als autobusos i que es facilita la gestió 
de l’aparcament”, ha detallat l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez.

Els dies en què la contaminació sigui 
més intensa també es prohibirà la circula-
ció als vehicles sense distintiu ambiental de 
la DGT a l’espai que queda dins de les rondes 
Litoral i de Dalt, on tampoc es podrà circular.

+CIMERA

Uns 300 cotxes                        
afectats a Castellar

Segons una estimació feta per l’Ajuntament 
de Castellar, al municipi poden haver 
uns 300 cotxes i  furgonetes afectats 
per les restricció de circulació establides 
per la Cimera de la Qualitat de l’Aire. 
Castellar té un gairebé 17.300 vehicles.

Als pavellons dani Pedrosa i joaquim 
Blume s’està instal·lant un nou tipus 
de làmpada amb una vida de 20 anys

Nou enllumenat del pavelló Dani Pedrosa. || CEDIDA
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Espai d’Entitats Castellarenques

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

Arxiu d’Història de Castellar

l’arquitectura romànica 
a Castellar
Dia: dijous 16 de març
Hora: 19.30 h
lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

Josep M. Masagué, arquitecte i se-
cretari de l’entitat Amics de l’Art Ro-
mànic de Sabadell, ens donarà tota 
mena de detalls sobre aquest estil 
arquitectònic medieval conservat 
al nostre municipi, com Sant Esteve 
de Castellar Vell, Santa Maria de les 
Arenes, Sant Pere d’Ullastre i Santa 
Maria del puig de la Creu.

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

bombers Voluntaris de Castellar

Dia: diumenge 12 de març
Horari: a partir 09 h
lloc: Parc de Bombers Voluntaris de 
Castellar

Activitats diverses durant tot el matí: 
xocolatada (09 h), jornada de portes 
obertes (10 a 12 h), “ball bomberil” 
(10 a 12 h), simulacre d’accident de 
trànsit (13 h), dinar (14 h). 

Venda de tiquets per al dinar:
El Botonet, Visual i Stop

+ INFO: www.castellarvalles.cat 

Amics del ball de Saló, Tot ballant 
i Pas de ball

Cada cap de setmana, la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà acull balls 
adreçats a tota la població, orga-
nitzats per diferents entitats de la 
vila. Les properes propostes pro-
gramades són les següents:

Ds. 11/03, 22.30 h: Duet Maky 
Maky (org. Pas de Ball)
Dg. 12/03, 18.00 h: Quin Ritme 
(org. Amics del Ball de Saló)
Ds. 18/03, 18.00 h: Festa Country 
(org. Amics del Ball de Saló)
Dg. 18/03, 22.30 h: Duet Tempo 
(org. Tot Ballant)

+ INFO:
www.castellarvalles.cat  

Club bàsquet Castellar

“Present i futur del 
bàsquet català”
Dia: divendres 10 de març
Hora: 19 h
lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

Intervencions de: José Manuel Fer-
nández (periodista jubilat El Mundo 
Deportivo), José Manuel Hernán-
dez (president CB Cornellà), Maria 
Lluís (directiva Federació Catala-
na de Bàsquet i exjugadora) i Este-
ve Rubio (pare del jugador de la NBA 
Ricky Rubio). Presentat i moderat 
per Marc Cornet (periodista).

lES XERRADES DE l’ARXIU FESTA DEl PATRÓ DElS 
bOMbERS 

bAllS A l’ESPAI TOlRà TAUlA RODONA l’ENIGMA 

+ INFO:
a/e balldegitanes@gmail.com

ball de Gitanes de Castellar

Cal MIRAR ATENTAMENT per 
percebre les coses més boniques 
d’aquesta vida. Hem de MIRAR 
ATENTAMENT per aprendre 
l’experiència i millorar dia a dia. 
Podem disfrutar MIRANT un es-
pectacle i posant ATENCIÓ a tot 
el que passa a l’escenari. I MIRAR 
ATENTAMENT per no perdre de-
tall de tot el que succeeix. 

I fins i tot participar de l’especta-
cle quan algú et diu MULLA’T!

entitats

Aquest diumenge se celebrarà a Castellar del Vallès una nova edició de la 
Festa del Patró dels Bombers. Com és habitual, per Sant Joan de Déu, els 
bombers voluntaris de la vila organitzen una jornada festiva per a tota la fa-
mília que enguany arrencarà a les 9h amb una xocolatada. “Durant tot el 
dia hi haurà inflables i un circuit per a la canalla”, explica Francesc Al-
tarriba, cap del Parc de Bombers Voluntaris. Al punt de les 12h arrencarà 
el ball bomberil que marcarà el ritme del matí. Tot plegat per escalfar mo-
tors per les 13h, quan tindrà lloc l’esperat simulacre d’accident de trànsit 
on els efectius del parc demostraran les seves habilitats. La celebració cul-
minarà amb una fideuà popular a les 14h. 

Cal destacar que durant tot el dia, el parc oferirà una jornada de portes 
obertes.  Altarraba considera què és molt important que els vilatans s’apro-
pin al parc “per conèixer la feina que fan els bombers castellarencs,” 
que no només es centra en l’extinció d’incendis. El parc dels Bombers Vo-
luntaris de Castellar es troba al carrer del Berguedà, 39.   || RoCÍo GÓMEZ 

Diumenge arriba la Festa 
del Patró dels  Bombers 

bOMbERS | PoRtes oBeRtes

L’il·lustrador Joan Turu oferirà 
una xerrada sobre creativitat i educació

Ja s’han obert les inscripcions per a la 27a 
Travessa a peu de Castellar a Montserrat

CAl GORINA | CiCle eduCACió

CEC | 9 d’ABRil

L’il·lustrador Joan Turu serà el proper convidat al Cicle d’Educació de Cal Go-
rina que va arrencar al passat mes de gener amb el neurobiòleg David Bueno. 
La xerrada de l’il·lustrador, que serà la tercera del cicle, s’ha programat pel 
proper 15 de març a la Sala d’Actes d’El Mirador a les 20.30h. La ponència, 
que porta per títol ‘Creativitat i educació. Reivindicant des del somriure’, és 
oberta a tota la ciutadania.

Així,  aquesta activitat del cicle vol incidir en el “desprestigi de la creati-
vitat” que sovint s’ha fet palès al sistema educatiu on assignatures com mú-
sica o plàstica han estat maltractades, “són un a més a més”, explica Carles 
Múrcia, dinamitzador de Cal Gorina. “La comissió d’educació de Cal Gorina 
va impulsar aquest cicle per tractar de manera transversal i transformado-
ra tots els àmbits de l’educació, i la creativitat no podia quedar-se al marge”, 
afegeix Múrcia.    || R.GÓMEZ

El CEC ja ha obert les inscripcions per la travessa Castellar-Montserrat, progra-
mada pel 9 d’abril. Els interessats ja es poden apuntar, com de costum,  a la bo-
tiga STOP, del carrerMajor, i al mateix CEC, dilluns, dimecres i divendres de 19 
a 21 hores. Cal portar el DNI a l’hora d’inscriure’s i la targeta federativa 2017. 
Si es presenta la targeta FEEC 2017 es descomptaran 4 euros del preu total de 
la inscripció, que és de 8 euros. És una prova dura, de 33 km amb molt desni-
vell acumulat, amb pujades inicial i final molt contundents, pel que cal estar ben 
preparat. La reserva d’autocar es limitarà a les 59 primeres inscripcions, amb 
possibilitat d’ampliació si hi ha prou quòrum .   || REDACCIÓ

Els castellarencs podran visitar les instal·lacions del parc de bombers. || Q.PASCUAL

Presentació del 
solar ocupat 
a Can Carner

L’Assemblea Llibertària ha orga-
nitzat aquest diumenge a les 12h 
una presentació pública del pro-
jecte Espai Alliberat. L’acte tindrà 
lloc just davant del solar abando-
nat que l’entitat va ocupar a Can 
Carner el febrer passat, punt on 
es desenvolupa aquesta iniciati-
va. Des de l’Assemblea Llibertària 
expliquen que l’objectiu de la ses-
sió és donar a conèixer el projec-
te tant als veïns i veïnes del barri, 
com a la resta dels castellarencs.  
“És un projecte viu, d’activitat di-
ürna. Ja vam fer una presentació 
a un grup de veïns que ens ho va 
demanar”, apunten. Després de la 
sessió van decidir canviar el pro-
jecte incial per ubicar l’escena-
ri en una zona més allunyada dels 
habitatges. El projecte també in-
clourà un espai d’horta i de parc 
infantil. “Volem que la gent pugui 
visualitzar el projecte, fer-lo més 
amable”, afegeixen. L’espai, que 
es troba entre la Ronda del Turu-
guet i la crta. de Sabadell, ocupa 
13.000 m2.  || R.G.

ASS.llIbERTàRIA | ACte

bREUS
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solidaritat

Aida Llop va decidir unir dues de 
les activitats que l’acompanyaven 
des de feia anys, la interpretació i la 
cooperació, en un projecte a l’Àfri-
ca. Coneixia Gàmbia i Senegal d’al-
tres viatges realitzats amb les ONGs 
Uno + uno + i Som un bloc i va pensar 
a tornar-hi amb una proposta cul-
tural: “Sempre havia viatjat amb 
motiu de cooperació relacionada 
amb agricultura, educació i sani-

ArtBaraka: el teatre com a 
llenguatge universal

Sessions d’expressió corporal a Amdalai, Gàmbia || Q. FABREGAS

Aida llop ha desenvolupat un projecte cultural a Gàmbia i senegal

tat, temes cabdals per al desenvo-
lupament de les comunitats, però 
no tocaven de prop amb el que jo 
visc, que és el teatre”. Aida Llop 
està al darrer curs de l’Institut de 
Teatre i per aquest motiu va desen-
volupar un projecte, anomenat, Art-
Baraka, “un projecte d’impacte so-
cial des del vessant de la cultura”.

Així, l’Aida i 5 companys més 
de l’Institut del Teatre van marxar 
18 dies a l’agost a Gàmbia i Sene-
gal. Els primers 8 dies, van estar en 
un poble de Gàmbia: “Aquests pri-

ARTS ESCèNIqUES | solidARitAt

mers dies vam estar amb nens, 
fent una tasca més educativa, fent 
activitats amb els nens de teatre, 
expressió cultural i acrobàcies”. 
Després, el grup es va moure a una 
ciutat del Senegal on van estar 10 
dies més, en aquesta ocasió en una 
escola de música, percussió i dansa. 
“Aquí vam fer una mena d’inter-
canvi. Vam estar amb 3 ballarins 
i 8 músics. Ells ens ensenyaven la 
seva expressivitat, les seves ma-
neres d’improvisar i nosaltres 
les nostres. Tot l’aprenentatge va 
culminar en un espectacle final”.

A banda de l’experiència vital 
i del creixement com a actriu, Llop 
pretén poder aplicar els coneixe-
ments adquirits en aquest projecte 
a altres comunitats. “Quan acabi 
l’Institut m’agradaria poder por-
tar aquest projecte a altres llocs, i 
potser també ampliar-lo amb mú-
sics. Nosaltres vam aprendre a 
treballar amb els ulls oberts i amb 
un horitzó ample i ells altres ma-
neres d’expressar-se i de jugar”. 
L’actriu té previst organitzar aviat 
a Castellar una sessió per projectar 
un audiovisual amb les experiències 
viscudes amb el projecte ArtBaraka.

En aquests moments, l’Aida 
participa en un projecte que l’Ins-
titut del Teatre està desenvolupant 
en el Centre Penitenciari Can Brians 
per ensenyar i compartir teatre amb 
alguns presos.   

  Cristina Domene

Una setmana després del terratrèmol que va patir el Nepal el 25 d’abril 
de 2015, el Pep Masip, infermer i bomber, va aterrar a Katmandú. Aquest 
seria el primer de tres viatges per ajudar en la reconstrucció del país i 
col·laborar amb els seus ciutadans. En cada viatge, l’ajut del Masip ha 
anat evolucionant en paral·lel a les necessitats de la zona: “En el pri-
mer viatge, les tasques eren més d’emergència, d’ajudar a ferits, 
de fet el segon terratrèmol, el del maig, em va sorprendre allà”. En 
el segon viatge va oferir atenció mèdica als camps dels voltants de la 
ciutat i repartiment de roba de nens petits a les zones més remotes de 
les muntanyes. “En el tercer viatge, continuo amb el repartiment 
de roba i medicaments, sobretot a la zona de la Vall del Langtang”. 
De tot el viscut en aquests viatges i de la situació en què ens troba en 
aquests moments el Nepal, en parlarà Masip a la xerrada que Cal Ca-
lissó ha organitzat el proper 15 de març a les 19 de la tarda. Després de 
la presentació, es passarà un audiovisual de 40 minuts i, per acabar, un 
col·loqui entre els presents: “Muntarem una paradeta amb produc-
tes del Nepal. Els diners que vaig recaptant amb les xerrades i la 
venda ho envio a tres organitzacions que estan al Nepal treballant”. 
Masip recorda que el que ara necessita el Nepal és la reactivació del tu-
risme que hi havia abans “és una de les fonts de vida del país”.   || C.D.

Xerrada sobre la situació 
del Nepal a Cal Calissó

Imatge d’un dels viatges al Nepal. || P. MASIP 

TERRATRèMOl | CooPeRACió
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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

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 de magatzem – caixer/a
· Lampista
· Comptable-fiscal
· Netejador/a particular
· Auxiliar de fleca – oficial 2a flequeria
· Cambrer/a
· Cuiner/a
· Brodador/a
· Assessor/a energètic/a
· Especialista estructures metàl·liques i caldereria
· Fresador/a convencional
· Ajudant/a de perruqueria
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 
· Programador/a informàtic/a
· Administratiu/va anglès i francès
· Manipulador/a de plàstics
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Peó muntador/a d’alumini
· Auxiliar de gerontologia
· Encarregat/da magatzem

Setmana del 2 al 8 de març
Es necessita:

Dediquem-nos a reflexionar sobre 
la influència que ens fan les imatges. 
Una imatge és una cosa que ens repre-
senta exactament a una altra. És una 
aparença visible d’un objecte o perso-
na imitats pel dibuix, el gravat, la pin-
tura o l’escultura reals o en fotografia.
També prodem dir que la imatge pot 
ser la manifestació d’una idea per mitjà 
d’alguna analogia material.
O sigui, les imatges que rebem ens 
porten a rebre una influència psíquica 
que ens pot influir fins i tot en el nostre 
comportament immediat o allunyat.
Crec que hi ha persones que una imat-
ge li pot influir més que una altra. Lla-
vors, el que importa és el que podem fer 
influïts per les imatges. Analitzeu-vos.

La influència de les 
imatges

 Antoni Comas

 PDeCAT

 Decidim Castellar

l proper cap de setma-
na se celebra el XIX 
Congrés de la Joventut 
Nacionalista de Cata-
lunya (JNC). Han pas-

sat 37 anys des d’aquella primera reunió 
a Platja d’Aro en què un grup de joves va 
decidir fundar una organització amb la 
capacitat d’aglutinar joves amb sensi-
bilitats diferents, però amb un objectiu 
comú: la llibertat de Catalunya. Ara, 
quasi quatre dècades després, ens tro-
bem a les portes del que la JNC somia 
i desitja des de la seva fundació.
En aquest congrés, al qual assistiran 
membres de la JNC de Castellar, es 
definiran les pautes ideològiques de la 
JNC per a la Catalunya Estat. Es deba-
trà sobre educació, cultura, polítiques 
d’ocupació, habitatge, estructura ter-
ritorial, transparència, entre d’altres. 

n el darrer Ple es va 
aprovar una moció de 
suport al conveni sig-
nat entre el Consell Co-
marcal del Vallès Occi-

dental i la Cooperativa Som Energia. 
Analitzant el conveni, Decidim Caste-
llar hi trobem a faltar concreció, però 
sobretot, abans de començar a fer ali-
ances amb experiències de cooperati-
visme, sobirania i energia verda, de-
manem un full de ruta o planejament 
energètic, que ens marqui els objectius 
concrets on volem arribar, i en funció 
d’això, començar a establir aliances 
amb qui sigui i faci falta, també amb 
Som Energia, però també amb tan-
tes d’altres experiències similars no 
tant conegudes ni tant de moda ac-
tualment: per exemple empreses com 
Azimuth360 o Energea que promouen 
en comunitats de veïns projectes d’efi-
ciència energètica i renovables, també 
ens podríem adherir a la setmana de 
l’energia que promou l’Institut Català 
de l’energia i fer xerrades a escoles i a 
usuaris i també podríem parlar amb 
altres municipis com Rubí que tenen el 
projecte municipal Rubí Brilla.Perquè 
sense aquest planejament energètic, 

E

E
Fer de Catalunya un país 
capdavanter

Energies renovables sí, 
però amb coherència

Una veu castellarenca per a  ‘La Voz’

Margarita Bargay és la veu castellarenca que s’ha inscrit al càs-
ting per participar al programa televisiu ‘La Voz’ de Telecinco. 
La cantant de Castellar va visitar dimarts passat el magazín ma-
tinal de Ràdio Castellar,  el  ‘Dotze’, per explicar el seu projec-
te. Fins i tot, es va animar a cantar en directe una cançó de Céli-
ne Dion. Acompanyada d’una base musical, Bargay hi va posar 
la seva veu per mostrar l’instrument que podria fer-la entrar al 
programa televisiu.
La intenció de la castellarenca és poder fer realitat el seu somni 
de dedicar-se a la música. Per aquest motiu es presentarà al càs-
ting per entrar a ‘La Voz’ que tindrà lloc a Castelldefels entre el 
16 i el 18 de març. Per ajudar la Margarida Bargay a formar part 
del programa es pot votar la cançó que interpreta a la pàgina 
web ‘gana con tu voz’ (https://www.ganacontuvoz.com/inicio/
portada/c-1-castelldefels). Es tracta de People help the people amb 
el nom artístic AM.Davis. Amb aquest pseudònim es pot buscar 
el seu vídeo al cercador. || TEXT:  DoTZE I FoTo:  J.RIUS

FOTO DE lA SETMANA

En definitiva, es tracta de dibuixar les 
línies estratègiques que marcaran el 
model de país que volem. I com volem 
que sigui aquest país? Doncs bé, volem 
un país radicalment democràtic, que 
gaudeixi d’una democràcia de quali-
tat, participativa, liberal i sana i situant 
la ciutadania al centre de la política.
El model d’educació de la JNC contem-
pla una educació de qualitat, que de-
fensi la immersió lingüística i no can-
viï cada cop que hi ha un partit nou 
al govern i que garanteixi la cohesió i 
l’èxit en l’educació obligatòria. La JNC 
creu en la igualtat d’oportunitats per a 
tothom, vetllant pel compliment dels 
drets de tots els catalans i catalanes, 
apostant per la igualtat entre homes 
i dones i en contra de qualsevol tipus 
de discriminació. 
Un altre dels temes sotmès a debat 
seran les polítiques d’ocupació. Cre-
iem en la cultura de l’esforç, però veiem 
necessari dotar-nos de mecanismes 
per evitar que ningú es quedi enrere 
i ajudar la gent amb menys recursos. 
Un altre dels pilars clau d’aquest debat 
ideològic serà Europa. La JNC vol una 
Catalunya integrada plenament a la 
UE i que participi activa i plenament 
en els temes importants per als ciuta-
dans europeus.
Resumint, l’objectiu és dotar-nos 
d’idees per fer de Catalunya un país 
capdavanter comparable als països 
del nord d’Europa. 

quina mena de formació oferirà Som 
Energia als tècnics, i com aquests ho 
podran aplicar, si més enllà de la teo-
ria, no es concreta absolutament res 
per tal de que la transició energètica, 
més sostenible, eficient i justa sigui 
completament possible?
A nivell local, per exemple, en què es 
concreta l’adhesió a aquest conveni? 
Segons el propi conveni, Som Energia 
es compromet a col·laborar i assesso-
rar els ajuntaments, mitjançant acords 
específics entre ells. A quin acord s’ha 
arribat entre l’Ajuntament de Castellar 
i Som Energia? Per fer què? Amb quin 
propòsit? Esperem veure l’addenda del 
conveni on es parla d’aquest tema en 
breu.No hi veiem cap concreció que 
sigui realment efectiva, i de la que en 
puguem veure uns resultats reals, tan-
gibles i quantificables amb el temps.
En un segon punt de la moció, es parla 
d’impulsar i desplegar la moció apro-
vada per unanimitat en el Ple del 29 
de març del 2016. Aquesta moció ins-
tava a crear una comissió de treball 
que permetés confeccionar plecs de 
condicions i requeriments que servis-
sin per contractar l’electricitat on el 
cost econòmic no fos l’únic requisit a 
tenir en compte. Factors com el sub-
ministrament  d’energia sostenible o 
els aspectes socials de la població i/o 
dels seus treballadors tindrien una 
importància molt determinant en la 
selecció final.

Segons Decidim, creiem que aquest 
requeriment arriba tard. I és que en 
Junta de govern local amb data 15 de 
març de 2016 es va aprovar l’adhesió a 
la tercera pròrroga de l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica 
per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril al 31 de desembre de 2016, acord 
que suposava que la multinacional En-
desa Energia, SAU fos l’adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc 
de subministrament d’electricitat per 
un valor total de 649.125,00 euros 
anuals. Tenint en compte que l’acord 
acabava el desembre de l’any passat, 
aquesta comissió, que reclamava la 
moció, fa mesos que s’hauria d’haver 
reunit, per tal d’establir les noves con-
dicions del següent contracte.Seguim 
amb Endesa i cal recordar que a prin-
cipis d’aquest mes de febrer coneixí-
em la notícia de que Endesa i Gas Na-
tural van recórrer contra el concurs 
públic de l’Ajuntament de Barcelona 
perquè establia obligacions contra la 
pobresa energètica.Només aquest 
fet, ens hauria de fer plantejar direc-
tament la nostre relació amb aques-
tes empreses, ni que sigui per com-
plir amb la moció del ple ordinari de 
26 d’abril de 2016 aprovada per unani-
mitat, i presentada pel grup municipal 
de Som de Castellar-PSC en defensa 
de la Llei 24/2015 de mesures urgents 
per a afrontar l’emergència habitatge 
i pobresa energètica.

Seguint encara amb la companyia 
Endesa com a subministradora, no 
només l’equip de govern està incom-
plint aquelles mocions presentades 
pels grups de l’oposició, sinó les que 
ells mateixos presenten.



DEL 10 AL 16 DE mArç DE 2017 11

Edita: Ajuntament de Castellar del Vallès · C. Major, 74 1r Pis · 937 472 123 · Director: Julià Guerrero · Redactor en cap: Jordi Rius · Direcció d’art: Carles Martínez Calveras 
Redacció i Fotografia: Marina Antunez, Cristina Domene, Rocío Gómez  · Compaginació i disseny de publicitat institucional: Carles Martínez, Jordi Batalla i Èlia Guàrdia
Publicitat: ielou comunicació, S.L. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · Impressió: Gráficas de Prensa Diaria · Distribució: TEB Castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: B-13007-2008

opinió

  Possibilitats. || JoAN MUNDET

PlAÇA MAJOR

RICARD lUJANO
Músic

 es situacions de crisi 
respecte el que fem, 
volem fer i com fer-
ho, són habituals en 
la majoria de perso-

nes en algún moment de la vida, o, 
per desgràcia, aquestes qüestions 
queden sense resoldre en el trans-
curs del temps. 
En el meu cas, un fet desafortunat va 
desencadenar aquests dubtes angoi-
xants. Però, no ens enganyem, això 
no passa per una sola raó... Aques-
ta és la primera lliçó que he après i 
vull explicar. 
Mirant enrere i analitzant, vaig enten-
dre que la situació en què em troba-
va era el resultat d’un dia a dia sense 
sentit des de feia molt de temps. Els 
meus hàbits i decisions m’havien por-
tat fins on era, i ara, arribat el meu 
límit, m’adonava que mai havia posat 
en dubte els perquès del que estava 
fent. La responsabilitat era meva i si 
volia aconseguir resultats diferents a 
partir d’ara, no podia seguir així: era 
necessari un canvi… Però per anar cap 
a on? Per planificar una ruta calia de-
finir una destinació. D’aquesta mane-
ra, vaig començar a buscar objectius, 
tant personals com professionals i so-
cials (si volia un equilibri tocava pen-
sar en tot). Amb paper i boli vaig anar 
anotant aspectes de la meva perso-
nalitat a millorar, noves experiènci-
es per viure, canvis professionals per 
introduir… 
L’eina que va fer funcionar tot això 
(entenent que “funcionar” en aquest 
moment era eliminar l’angoixa i 
tenir la sensació que les coses teni-
en sentit) és la coherència. Una per-
sona que vol perdre pes i s’alimen-
ta de menjar ràpid cada dia, està 

Recuperant la coherència

L

 Josep Maria Calaf*

 Pepa Martínez*

n dels punts de l’acord 
per a l’abstenció en els 
pressupostos del 2017 
entre Som de Castellar-
Psc i ERC era activar 

el Consell de Cultura. Nosaltres par-
làvem de “creació” i l’equip de govern 
de “rellançament”. Però com hauríem 
de definir l’estat actual del Consell de 
Cultura si després de la seva formula-
ció operativa es va enterrar immedi-
atament? Es pot parlar que té “vida” 
aquell a qui se li para definitivament 
el cor després del naixement?
En el passat Ple, però, es va aprovar per 
unanimitat el nomenament d’aquest 
Consell. El Pacte continua, doncs, pro-
gressant. Però la feina que queda per 
fer és tan immensa com desesperant 
la velocitat amb què s’avança.
I què cal fer? El Consell, als nostre en-
tendre, hauria de tenir la capacitat d’as-
sessorar, informar, col·laborar i par-
ticipar en la gestió i planificació de la 
política cultural de Castellar. I aquesta 
és una de les possibles llistes amb tas-
ques a desenvolupar:

principis del S.XX les 
obreres de la fàbrica 
tèxtil Cotton de New 
York van impulsar un 
moviment reivindica-

tiu per assolir la igualtat salarial i la 
millora de les condicions de treball. 
Des de llavors, el dia 8 de març, s’ha 
convertit en el dia per a la reivindica-

U

A

Consell de Cultura

Superem les desigualtats!

pressupostos municipals.
Establir lligams de cooperació amb 
altres  consells  o bé òrgans similars 
d’altres municipis.
Es tracta, en definitiu, de deixar d’es-
ser passius per passar a ser proactius 
en un tema que va molt més enllà de 
la concepció clàssica del terme cultu-
ra. També parlem d’esbarjo, educa-
ció, economia, sociabilització, apre-
nentatge, turisme, coneixement, ... 
Tenim massa a perdre si ens conti-
nuem mantenint inactius.
*Regidor d’ERC

sent incoherent. El que fa i el que 
vol és contradictori. Pot posar ex-
cuses com la falta de temps o dir-se 
a si mateixa: “menjar aquest tipus 
d’aliments em fa feliç perquè m’en-
canta consumir-los…” però segui-
rà sent incoherent si el que vol re-
alment és aprimar-se. Així doncs, 
jo havia d’actuar d’acord amb el 
que volia i no en direcció contrària 
com a l’exemple anterior. Sembla 
evident però la majoria de gent no 
ho posa en pràctica… És més fàcil 
seguir actuant per inèrcia. 
Crear uns hàbits coherents amb els 
objectius definits anteriorment era 
el següent pas. Per exemple, si ad-
quiria l’hàbit de llegir cada dia 30 
minuts sobre un tema del que vol-
gués aprendre, al cap d’un temps 

(és igual quant) tindria més com-
prensió d’aquest, apropant-me així 
al meu objectiu de conèixer-lo més 
a fons. És només un exemple de les 
moltes vies que es poden trobar per 
arribar a un objectiu que t’has pro-
posat. En aquest cas, fer l’espai pels 
30 minuts és un altre tema apart del 
qual podríem parlar molt però, de 
moment, eliminar petits costums 
incoherents del dia a dia (mirar in-
necessàriament les xarxes socials, 
les converses en les quals el tema 
principal és criticar o queixar-se, 
mirar programes de televisió que 
no ens aporten gaire, etc) és una 
bona solució. 
Introduir tots els hàbits que se 
m’acudien de cop va ser un desas-
tre. Em vaig frustrar una mica. La 

solució va ser fer-ho primer amb un, 
comprometre’m a portar-lo a terme i 
comprovar la millora: quan una cosa 
funciona en vols més i aquest és el 
moment d’afegir. En la meva opinió, 
posar en pràctica és la part impor-
tant i que marca la diferència; a la 
informació hi podem accedir tots, 
però hi ha poca gent que la compro-
vi de veritat en primera persona. 
En conclusió, instaurar uns hàbits 
coherents després de preguntar-me 
on volia anar em va ajudar molt. La 
veritat és que encara no he aconse-
guit moltes de les coses que m’he 
proposat, però tinc la tranquil·litat 
que et dóna estar fent el que has de 
fer. Els resultats poden trigar anys 
en arribar… Ara entenc que això és 
el de menys.

ció del paper de les dones a la societat.
És per aquest motiu que, de nou, hem 
de reivindicar la necessitat de fer vi-
sible el paper clau de les dones en el 
desenvolupament de la nostra societat 
com a agents actives en la construcció 
del nostre entorn i com a motor de l’im-
puls de la economia i la innovació social.
Hem de tenir en compte que les dones 
són la meitat de la població mundial, i 
obviar el seu potencial implica obviar 
la meitat de les oportunitats del món.
Sembla que en una societat que s’ano-
mena desenvolupada no sigui necessà-
ria la intervenció dels diferents agents 
implicats en la defensa dels drets de les 
dones ja que es presumeix una igualtat 
legal. Però malauradament, a la nostra 
societat encara s’hi arrelen estructu-
res i situacions que dificulten el desen-
volupament integral de les dones com 
ara, la desigualtat salarial, la escassa 
presència en espais de poder, la segre-
gació ocupacional, la manca de corres-
ponsabilitat en les tasques de la llar o 
la violència masclista, són evidències 
suficients per continuar treballant i su-
mant esforços per fer efectiva la igual-
tat real entre homes i dones.
Tot i els avenços aconseguits, enca-
ra cal fer un pas endavant perquè les 
polítiques d’igualtat d’oportunitats 

Identificar, dinamitzar i relacionar 
els diversos sectors culturals pre-
sents a Castellar.
Promoure la participació de ciuta-
dans, entitats i col·lectius socials en 
les diverses estructures de treball del 
Consell, propiciant així la cohesió soci-
al dels diferents àmbits de la població.
Analitzar i fer propostes que s’orien-
tin a donar resposta a les demandes 
culturals, tant explícites com latents, 
de la ciutadania.
Proposar i promoure que els recursos 
que s’ofereixen per a les diferents pràcti-
ques culturals siguin idonis i de qualitat.
Promoure  la circulació eficient de la in-
formació cultural a Castellar.
Ésser un instrument pels col·lectius  
socials/entitats  per expressar-se en 
el marc de les finalitats que preveu 
el Consell.
Vetllar per la conservació del Patrimo-
ni Històric Artístic de Castellar en el 
sentit més ampli.
Promoure les diverses expressions 
culturals derivades de tots els àmbits 
tot posant especial atenció en aquelles 
que ens són pròpies.
Elaborar les bases del pressupost de 
Cultura, recollint les propostes de tots 
els agents culturals per tal que es  tin-
guin en compte per la confecció dels 

adquireixin la centralitat necessària 
dins del desenvolupament de les po-
litiques públiques per incidir proacti-
vament sobre les causes de desigual-
tat i no només fent front a les seves 
conseqüències.  
Al nostre municipi s’han programat 
diferents activitats entorn a la figu-
ra de les dones vinculades a l’esport, 
la salut, el cinema, la cultura... Una 
programació construïda entre tots 
els agents que treballen per a la pro-
moció de la igualtat, pensada refer-
mar el paper de les dones en el des-
envolupament de la nostra societat.
Des d’aquí vull aprofitar per agrair la 
feina de totes les persones implicades 
en el disseny d’aquesta programació i 
encoratjar-les a seguir treballant per 
aconseguir una igualtat efectiva entre 
homes i dones.
Encara queda molt camí per recórrer 
i des de l’equip de govern  volem re-
fermar el nostre compromís amb la 
igualtat entre els homes i les dones, 
impulsant polítiques que lluitin con-
tra les desigualtats socials, fomentin 
la igualtat d’oportunitats i la justí-
cia social amb l’objectiu de construir 
cada dia una societat més justa i més 
igualitària.
*Regidora de Programes Socials

“em trobava en un dia a dia 

sense sentit des de feia 

molt de temps”
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Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: www.castellarvalles.cat + INFO: 
www.castellarvalles.cat

Exposició itinerant i interactiva 
sobre el consum responsable. La 
mostra pretén ser una reflexió sobre 
tots els aspectes de la nostra vida 
com a persones consumidores i 
alhora proporcionar la informació i 
les eines necessàries per consumir 
responsablement.

Dates: del 20 al 27 de març
Horari: de dl. a dv. de 10 a 20 h
lloc: Espai Sales d’El Mirador

“Retrospectiva de Domènec 
Triviño 1989-2016”
Dates: fins al 31 de març Horari: de 
dl. a dv. de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h
lloc: Sala Polivalent d’El Mirador

La mostra té com a fil conductor la 
relació entre l’entorn laboral de Triviño 
i la seva pintura. A través de totes les 
sèries pictòriques des de l’any 1989 i 
fins ara, l’exposició permet veure com 
l’entorn laboral esdevé la seva font 
d’inspiració, “el seu paisatge”. 

EXPOSICIÓ 
“CONSUM, COM SOM?” 

EXPOSICIÓ DE 
DOMèNEC TRIVIñO 

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 11 març, 
pl. del Forjador.

Properes setmanes:

Ds. 18 de març, 
pl. Can Juliana (Aire-Sol A-B)
Ds. 25 de març, 
pl. Mossèn Cinto Verdaguer.

+ INFO:
http://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/91/

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

És obert el termini perquè qualsevol 
entitat sense afany de lucre 
(associacions, fundacions o grups 
de persones físiques) pugui sol·licitar 
subvenció per a la realització 
d’activitats o actuacions a Castellar 
del Vallès durant l’any 2017.

Termini de sol·licitud obert 
fins al 3 d’abril; entitats, 
electrònicament; persones 
físiques, al Servei d’Atenció 
Ciutadana (El Mirador) dl. i dv. de 
8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 
19 h. Tel. 93 714 40 40.

Dies: del 13 al 17 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota la 
setmana jugarem a les fosques. 
I dimecres 15, també per a famílies 
amb infants de totes les edats, 
inclosos els menors de 3 anys. El 
mateix dimecres el grup de grans 
farà multiesport a l’Emili Carles-
Tolrà.I dijous, jugarem parlant en 
anglès amb el Let’s Play. Qualsevol 
tarda podeu quedar-vos a jugar i 
demanar informació. Recordeu que 
la 1a sessió és gratuïta.

SUbVENCIONS A ENTITATS TAllERS SETMANAlS DE 
lA lUDOTECA 

salut

ESPAI SAlUDAblE

El dia 8 de març és el dia internaci-
onal de la dona treballadora i si tot 
va bé, jo el celebraré treballant, se-
gurament com la resta de les dones 
d’aquest país.

Abans, era complicat que una 
dona casada seguís treballant, so-
bretot en els pobles. La meva mare 
ho coneix bé, va haver de deixar la 
feina per casar-se, i no pas perquè el 
meu pare fos una mala persona, just 
al contrari, l’estimava molt i tenia un 
gran cor. Ell sempre va reconèixer 
obertament que portar la casa i cui-
dar-nos era una feina poc reconegu-
da i molt lloable. Quan va caure injus-
tament malalt amb 47 anys ella no va 
dubtar ni un sol moment en posar-se 
el davantal de carnissera i, encara 
que l’exigència d’alguns clients la feia 
plorar més d’una vegada,va continu-
ar tallant carn darrera el taulell amb 
el cap ben alt. De la seva valentia he 
après que les dones podem amb tot. 
Treballava, portava la casa i cuidava 
al meu pare a la perfecció, amb una 
estimació infinita i sense ni una sola 
queixa. Gràcies a ella vaig poder aca-

DRA. lAURA llObET  ·  CAP Castellar del Vallès

bar la carrera de medicina.
La meva jornada comença aviat, 

a les 5 del matí, perquè els meus fills 
fan natació i els acompanyo a la pis-
cina (molt orgullosa de poder-ho fer). 
Treballo molt però tinc sort de poder 
treballar del què m’agrada. Estimo 
la meva família i sóc feliç. Faig exer-
cici regularment, menjo força sa, no 
fumo ni bec alcohol, dormo 7 hores i 
valoro molt tot el que m’envolta. Pot-
ser em moriré aviat però almenys que 
no sigui per no haver-me cuidat prou.

Actualment, les dones catala-
nes tenim una esperança de vida de 
86,5 anys (els homes 80,6 anys), la més 
alta de la Unió Europea. Som afortu-
nades de viure aquí; l’estil de vida, la 
dieta mediterrània, les condicions so-
cioeconòmiques i la sanitat ens ajuda 
a augmentar els anys lliures de ma-
laltia. La primera causa de mort en 
dones són les malalties cardiovascu-
lars, per davant dels tumors. La gent 
pensa que aquestes malalties són 
només cosa d’homes i aquesta falta 
de conscienciació fa que les dones no 
facin prou prevenció i que consultin 

Dones valentes i treballadores 

més tard quan tenen un problema al 
cor. Per altra banda el rol de gènere és 
un factor de risc per aquestes malal-
ties. Queda clar el major protagonis-
me de les dones en el treball de cura 
familiar després de la jornada laboral. 
L’excés d’hormones causants de l’es-
très en hores de tarda i nit fa que no hi 
hagi un repòs recuperador i d’aques-
ta manera augmenti el risc de patir 
arrítmies. A part d’això els estereo-
tips de gènere fan que les dones en 
general siguin més dependents de 
ser estimades i les tensions en les re-
lacions interpersonals generen més 
lesions cardiovasculars. Això vol dir 
que hem d’aprendre a estimar d’una 
forma més sana i a saber dir “prou” 
amb serenitat quan una persona no 
es mereix la nostra estimació.

La incorporació de la dona al 
món laboral ha canviat la incidència 
de certes malalties, començant per 
l’augment de l’hàbit de fumar, abans 
més propi dels homes. Les dones pa-
teixen més malalties professionals 
“silencioses” lligades a la feina, com 
les dolències múscul-esquelètiques 

i les malalties mentals. En canvi els 
homes pateixen més accidents labo-
rals ja que tenen més presència en 
el món del transport i construcció. 
La precarietat laboral i la tempora-
litat, que afecta més les dones, gene-
ra molta angoixa i por, i això té con-
seqüències dolentes per a la salut 
mental. Hi ha treballs que són quasi 
exclusius de les dones, com les feines 
relacionades amb la neteja d’habitaci-
ons d’hotels o locals comercials, o les 
feines en residències d’avis o el treball 
en línia d’algunes fàbriques. Aquest 
tipus de feines impliquen un exercici 
continu de moviments repetitius, la 
manipulació de càrregues i postures 
forçades que comporten contractu-
res musculars, tendinitis per sobre-
càrrega i desgast prematur de les ar-
ticulacions. Per seguir treballant cada 
dia s’abusa dels antiinflamatoris i per 
aguantar la pressió, dels ansiolítics. 
Els metges de primària coneixem bé el 
patiment d’aquestes dones que gene-
ralment han de seguir treballant fins 
la jubilació ja que no es sol reconèi-
xer la discapacitat en aquests casos. 

Una menció especial seria per 
les dones que, tot i tenir una edat 
avançada i estar plenes de dolor, se-
gueixen tenint cura de la higiene de la 
casa i cuiden amb gran dedicació als 
seus marits malalts. Un petó a totes 
elles per ser tan valentes. 

Feliç dia 8 de març, dones! 
Aquest dia ens pertany a totes, tant 
si treballem a casa com si treballem 
fora de casa... perquè “totes” som unes 
grans lluitadores

SUCCESSOS | sAlut

Els Mossos d’Esquadra han dut a 
terme una investigació que ha de-
tectat la venda d’anabolitzants, Vi-
agra i altres medicaments contra la 
disfunció erèctil al portal de com-
pravenda Wallapop. Segons recull 
l’agència Europa Press, en l’opera-
ció s’han detingut dues persones a 
Barcelona i a Castellar del Vallès, i 
dues més estan en procés d’inves-
tigació a Badalona i Sevilla. Els qua-
tre implicats venien medicaments 
contra la disfunció erèctil com Via-
gra, Cialis i Levitra, però sense l’au-
torització preceptiva de les autori-
tats sanitàries. També distribuïen 
medicaments falsificats fabricats a 
la Xina i l’Índia. Oferien productes 
anunciats com a complements ali-
mentaris, com Golden Root Com-
plex, Furunbao i Popper, que en 
realitat contenien components me-
dicamentosos.

Els Mossos han advertit a tra-
vés de Twitter sobre la perillositat 
de comprar i consumir aquests me-
dicaments, ja que no tenen totes les 
garanties. En el cas de la Viagra, per 
exemple, ha d’estar receptada per 
un metge, perquè està contraindi-
cada per persones amb afeccions 
cardíaques.   || REDACCIÓ

Detingut per 
vendre Viagra 
per Wallapop
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Jordi Torrents, a les portes 
de la final a belgrad (Sèrbia)

El fondista castellarenc, Jordi Tor-
rents, va debutar en categoria ab-
soluta als campionats d’Europa de 
pista coberta disputats aquest cap 

de setmana a Belgrad (Sèrbia), on 
no va poder classificar-se per la final 
dels 3000 metres. 16è a les semifi-
nals (passaven els 12 primers), l’atle-
ta de la selecció espanyola va quedar 
fora. El seu company Adel Mechaal 
va aconseguir la medalla d’or.

Clàudia Alarcón, campiona 
de Catalunya en perxa

L’atleta infantil del Club Atlètic Cas-
tellar, Clàudia Alarcón, va procla-
mar-se campiona de Catalunya 
de salt de perxa, en superar els 

2,70 metres, quedant-se a només 
cinc centímetres de la seva millor 
marca. Els també atletes del CAC, 
Àlex Fernández, era cinquè en al-
çada (1,54m) i Èlia Lluís acabava si-
sena en llançament de pes (9,54), 
establint un nou rècord del club.

la ue Castellar, a ritme de rècord

La UE Castellar va imposar-se a do-
micili enfront un incòmode Sant Quir-
ze amb un solitari gol de Jairo Díaz. 
L’equip de Juan Antonio Roldán ja és 
tercer de la classificació a només dos 
punts de la plaça de promoció d’ascens 
que ocupa el Can Rull. El derbi valle-
sà es va decantar del costat castella-
renc, que va veure com els anul·laven 
dos gols, el mateix dia que es complien 
tres mesos de l’última derrota en lliga 
enfront del Vic-Riuprimer.

L’esquadra de Juan Antonio 
Roldán camina a ritme de rècord, 
amb nou jornades sense perdre -sis 
victòries i tres empats- en lliga, essent 
la millor defensa amb només 20 gols 
en contra -cinc menys que els dos se-
güents- i l’equip que més vegades ha 
deixat la porteria a zero (10 vegades, 
doblant al següent) i amb el màxim go-
lejador de la lliga, Jairo Díaz (16 gols 
en 20 partits). A més l’equip blanc-i-
vermell és juntament amb el líder, el 
Cardedeu, l’equip que menys derro-
tes té en lliga i només Gironella, Can 
Rull i Vic-Riuprimer han estat capa-
ços de superar-los durant la primera 
volta, ja que a la segona ha sumat 12 
dels 18 punts possibles (tres victòri-
es i tres empats).

Amb l’equip de gal·la, els blanc-i-
vermells saltaven a la gespa del Muni-
cipal de Sant Quirze amb l’ordre clara 
d’evitar el contracop local. Amb pres-
sió defensiva inicial, semblava que els 
de Roldán portarien el pes del joc du-
rant els primers minuts, però el posi-
cionament tàctic dels verds centrava 

el joc al centre del camp en un duel tàc-
tic molt anivellat. Els de Juan Carlos 
Rodríguez es mostraven ben posici-
onats com a bloc, incomodant el fut-
bol de toc del rival.

Els castellarencs però, gaudien 
de diverses ocasions durant la prime-
ra part amb xuts que sortien desviats. 
L’ocasió més clara es materialitzava 
al minut 38, quan Jairo Díaz enfons-
ava una centrada de córner de Dani 
Quesada. El remat de cap del sabade-

llenc era anul·lat per un dubtós fora de 
joc. Carlos Silva era objecte d’un dub-
tós penal tres minuts després, però el 
col·legiat no ho creia oportú. Quesa-
da encara gaudia d’una ocasió clara 
de gol, però el porter desviava el xut i 
amb empat a res s’arribava al descans.

La importància de seguir su-
mant planejava sobre els 11 homes de 
Roldán, que no volien tornar a casa 
sense els tres punts, conscients del 
que es jugaven i la sortida a la sego-

la UE Castellar suma tres punts d’or a Sant quirze, gràcies al davanter Jairo Díaz, en la imatge celebrant el gol del triomf. || A. SAN ANDRÉS

na part era amb un ritme imparable.
El minut 70 era l’escollit pel tèc-

nic castellarenc per fer debutar l’úl-
tim fitxatge de l’equip, el lateral Isaac 
Serna, germà del lesionat Èric. Amb 
projecció defensiva, el jugador arriba 
des del Sant Cristòbal de Primera Ca-
talana i ha passat per les categories 
inferiors del Jàbac de Terrassa i de la 
UE Cornellà entre d’altres.

Tres minuts després del pri-
mer canvi a les files visitants, ‘Juanan’ 

Campos penjava una pilota a l’olla que 
rematava a gol el central Carlos Raya, 
però novament els jugadors del Cas-
tellar veien com el gol era anul·lat.

La ràbia feia atacar amb contun-
dència als de Roldán i una pilota pen-
jada des de la banda queia als peus del 
pitxitxi Jairo Díaz que rematava letal-
ment la pilota al fons de la xarxa. La 
victòria no s’escapava i la Unió Espor-
tiva segueix sumant per novena jor-
nada consecutiva, havent superat als 
últims dos rivals directes -Can Rull i 
Sant Quirze- i dormint en segona po-
sició provisional a l’espera del resul-
tat del partit entre Can Rull i Sallent.

“A la primera part han canviat 
la manera de jugar que tenen, amb 
una línia defensiva de cinc homes. 
No ens han sorprès gaire ofensiva-
ment i hem sabut portar el domi-
ni gairebé a la totalitat del partit, 
sent justos vencedors” va explicar 
a peu de camp el tècnic Juan Antonio 
Roldán. La UE Castellar segueix su-
perant rivals directes a la lliga i amb 
aquesta victòria suma la totalitat dels 
punts contra dos equips de la part alta. 
L’entrenador creu que “aquest any 
hi ha molta igualtat a la categoria. 
És cert que Can Rull i Sant Quirze 
són dels millors equips de la cate-
goria, juntament amb Les Fran-
queses, Cardedeu i Sabadell Nord, 
i és molt important no només per la 
victòria, sinó per tornar a deixar de 
nou la porteria a zero i això parla 
molt bé de l’equip”.

La UE Castellar, encara invic-
te al 2017, ocupa la tercera posició del 
grup 4 de Segona Catalana, abans de 
rebre la visita del Berga al Pepín Valls. 

 la ue Castellar supera al sant Quirze per la mínima (0-1) i la promoció d’ascens queda a només dos punts

 Albert San Andrés
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Els reusencs Muntané i E.l. Pleasant volen per sobre del base castellarenc Adrià Hernàndez en una jugada atacant. || A. SAN ANDRÉS

  Albert San Andrés cutir la victòria fins a l’últim moment a 
un rival de mitja taula, després de re-
muntar una diferència de 15 punts al 
tercer quart. L’encert però, no els ha 
estat de cara i la millor finalització del 
Reus els ha fet emportar-se la victòria.

Després d’arribar al descans 12 
punts per sota (28-40), l’equip comen-
çava la recuperació a finals del tercer, 
empatant a 55 a falta de vuit minuts.

Els visitants tornaven a mar-
xar de vuit punts, però dos triples de 
Germà amb 31 segons per jugar (66-69), 
ficaven al partit als groc-i-negres, que 
finalment no podien rematar la feina 
en perdre l’última possessió, sumant 

El CB Castellar va tornat a caure, 
aquesta vegada per 66 a 70 enfront de 
La Salle Reus, però la imatge que va 
donar l’equip va ser molt diferent de 
la jornada anterior enfront del Ciutat 
Vella. L’equip de Carles Company va 
mantenir les opcions de victòria fins al 
minut final, tot i que va anar a remolc 
durant tot el partit.

Després del terratrèmol de l’úl-
tim partit, els groc-i-negres van poder 
recuperar l’estil de joc, la pausa i la 
tranquil·litat i els de Company van dis-

lluita fins al final (66-70) 
bàSqUET | CoPA CAtAlunyA

 el CB Castellar cau, mostrant bona imatge i  plantant cara a la salle Reus

la 16a derrota d’aquesta temporada.
“La desconnexió ens ha durat 

massa estona. Si hagués durat 
menys hauríem entrat al partit 
abans amb més opcions. Tampoc 
hem anat pel davant en cap moment. 
La renda que han aconseguit els ha 
servit per guanyar i nosaltres no 
hem estat atents” va explicar l’en-
trenador Carles Company després 
del partit.  

El Castellar segueix en 13a po-
sició, ocupant plaça de play-out, amb 
un balanç de tres victòries i 16 derro-
tes abans de visitar a l’AD Torreforta 
tarragoní aquesta setmana.  

Després de començar la temporada amb una victòria a la primera cursa 
de la temporada de la Copa Osona, Alan Rovira va aconseguir la segona 
posició a la primera de les proves de la Copa Catalana de trial disputada 
a les fonts de Montjuïc, puntuable pel rànquing mundial de l’especialitat.

El Trofeu internacional Ciutat de Barcelona comptava amb un 
recorregut de cinc zones amb un total de dues passades, on van ajun-
tar-se més de 100 riders internacionals. El campionat, amb quatre pro-
ves a disputar (Barcelona, Altafulla, Girona i Terrassa) és un dels més 
prestigiosos d’aquesta temporada, amb 19 títols mundials presents a la 
màxima categoria.

Rovira, que va participar en categoria Sub-23, dues superiors a la 
seva, aconseguia la segona posició final després de començar indispo-
sat i marcar sis peus. Retirat durant 15 minuts, tornava per encara les 
set zones restants amb només dos peus, sent superat per només un peu, 
pel madrileny Antonio Fraile, dos anys més gran que ell.

El biker castellarenc va mostrar-se satisfet després d’una sensaci-
onal segona volta, però va lamentar la indisposició que el va fer marcar 
sis punts a l’inici de la prova.

La següent cita del campionat serà a Altafulla, el dos d’abril, on Ro-
vira tindrà l’oportunitat de barallar per la primera plaça.  || A. SAN ANDRÉS

Una indisposició deixa 
segon a Alan Rovira

Alan Rovira en una de les zones de les Fonts de Montjuic. || CEDIDA

CIClISME | BiKe-tRiAl
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Votacions
Del 19 de març al 23 d’abril
Per Internet, al Servei 
d’Atenció Ciutadana i a 
diferents punts presencials 
de votació

PRESENTACIÓ DE 
PROPOSTES DE 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

Audiència pública

Dia: dijous 16 de març
Hora: 19 h

Lloc: Sala de Plens de Ca l’Alberola 
(pg. Tolrà, 3)

esportshoquei

L’HC Castellar segueix amb el treball de 
formiga per allunyar-se del descens i va 
sumat un valuós punt contra un Mollet 
HC molt efectiu de cara a porteria i que 
va saber rendibilitzar al màxim les seves 
ocasions. Els de Fidel Truyols es mante-
nen fora de la zona de perill una jornada 
més i segueixen tenint el pavelló Dani 
Pedrosa com a talismà per sumar punts.

L’enfrontament contra el Mollet HC 
era un dels partits on no es podia fallar 
de cap de les maneres, contra un rival 
directe en la lluita per evitar el descens. 
L’equip de Fidel Truyols era conscient del 
que es jugava però no saltava al terrat-
zo amb tots els sentits alerta. La manca 
d’intensitat inicial acabava amb el pri-
mer gol dels rivals en poc més de minut i 
mig, deixant glaçats a tothom. El Mollet 
tampoc gaudia de gaire espurna però la 
major punteria els premiava.

Els minuts inicials eren una cons-
tant anada i tornada sense gaires remats 
de mèrit i cap dels dos contendents es 
feia amo del joc.

Els dos equips, necessitats de punts, 
no estaven disposats a concedir cap opció 
i els primers 15 minuts transcorrien amb 
certa calma a les dues porteries. Era des-
prés quan els granes prenien tímidament 

empat amb regust 
de victòria (2-2)
l’HC Castellar suma un punt contra un rival 
directe en un partit en el qual va dominar un 
conjunt que va aprofitar al màxim les ocasions

la iniciativa i Oriol Comas enviava una 
pilota al travesser, que es convertia en la 
millor ocasió local.

Poc després un penal era desapro-
fitat pel visitant Trillo, que després de 
repetir el llançament, fallava a les dues 
oportunitats.

El molletenc Promio era sancionat 
amb una blava per falta sobre Comas i 
el mateix jugador recuperava la pilota 
després de fallar, sent objecte d’un penal 
que anotava Jordi Vegas a cinc del final.

El Castellar despertava de la hiber-
nació i jugava els seus millors minuts. 
Vegas aprofitava la pujada d’intensitat 
del seu conjunt per iniciar tot sol una con-
tra que culminava anotant, capgirant el 
gol advers i marxant amb 2 a 1 al descans.

Semblava que els de Truyols ho te-
nien tot controlat, quan el Mollet de nou 
sorprenia en una contra en l’inici de la 
segona. Sergio Ruiz salvava al seu equip 
amb una aturada acrobàtica, però no 
podia evitar el gol de Trillo al minut set.

Com millor jugava el Castellar i mi-
llors jugades creava, de més punteria 
gaudia l’equip molletenc, sent totalment 
efectiu de cara a porteria i aprofitant al 
màxim les seves oportunitats. Els granes 
tractaven de crear jugades i dominaven 
la sortida controlada de la pilota, però els 
blanc-i-vermells colpejaven amb efecti-
vitat a la contra.

 Albert San Andrés

HOqUEI | 1A CAtAlAnA

PIlOTA 
ATURADA 
És l’assignatura 
pendent de l’HC 
Castellar, que 
no aprofita les 
oportunitats 

DESCENS 
Encara és a un 
punt, però l’equip 
no es pot adormir

Oriol Comas controla una pilota ofensiva, davant de l’oposició rival. || A.SAN ANDRÉS

Vegas tornava a enviar una nova pi-
lota al pal i Sergio desviava amb la mà un 
xut llunyà del rival. El partit estava obert 
i els dos equips jugaven durant uns mi-
nuts empatats a nou faltes. Amb por de 
provocar la directa de càstig, els rivals 
evitaven el contacte, però quan faltaven 
sis minuts, els castellarencs no podien 
evitar la falta.

El visitant Promio però, desapro-
fitava l’ocasió, que desembocava 25 se-
gons després en la desena del Mollet, que 
Vegas tampoc anotava.

Sergio salvava en diverses ocasions 
als seus companys, però la igualtat a la 
pista als minuts finals evitava que el mar-
cador es mogués més, arribant al final 
amb empat a dos i amb un punt a la but-
xaca per part dels dos conjunts.

“A vegades passa que domines du-
rant gairebé tot el partit i t’agafen en 
una contra. Avui l’únic que ens ha faltat 
ha estat el gol, però hem jugat bé els dos 

equips i el resultat ha estat just, enca-
ra que un 3-2 ens hauria agradat més” 
va explicar el tècnic castellarenc Fidel 
Truyols. El gol inicial va penalitzar molt 
el resultat final de l’equip grana i l’entre-
nador creu que “l’errada en la sortida 
d’una pilota a mig camp ens ha costat 
anar a remolc. Ens ha costat recupe-
rar-nos però hem tornat al nostre joc 
de sempre per anar fent durant la resta 
de minuts” ha afegit.

L’HC Castellar és 13è un punt per 
sobre del CP Calafell, equip que marca la 
zona de descens a Segona, abans de visi-
tar al cinquè classificat, el Caldes Recam 
Làser el pròxim dissabte a la tarda, en un 
partit on el nivell de dificultat dependrà 
de quins siguin els jugadors participin 
amb l’equip calderí de Primera Catala-
na, ja que normalment baixen jugadors 
dels equips de categories superiors, motiu 
pel qual la victòria a la Vila Termal es pot 
vendre molt cara.  

Organitza:
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
T |  93 714 47 35, c. Sala Boadella, 6

Dt. 21/03 · 20 h
Òscar Rocabert ens explicarà quin 
és el procés de creació del poema
Tot seguit, les persones que ho 
vulguin podran llegir un poema de 
creació pròpia

Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort

Dia 
Mundial de 

la Poesia
Xerrada: “Àvids de poesia”
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El FS Farmàcia Yangüela Castellar no va poder amb l’Arenys de Munt al blume. || Q. PASCUAL

Sergio Kovacs torna al més alt del podi. || CEDIDA

Sergio Kovacs,
de nou, el millor
el gimnasta aconsegueix la 
victòria a la 1a fase a salt

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va 
caure estrepitosament (1-6) al Joaquim 
Blume, enfront del CFS Arenys de Munt, 
un rival directe en la lluita per la salvació.

Els de Borja Burgos tenien moltes 
expectatives en superar a l’Arenys, però el 
plantejament ultradefensiu del rival va com-
plicar-li molt les coses al conjunt taronja, 
que va saber aguantar la primera part amb 
només un gol en contra (Yeray Muñoz, 12’).

La segona part era quan el rival co-
mençava amb el festival de gols i Aitor 
Ruiz-Zorrilla anotava per partida doble 
i continuada (34’ i 35’), per donar pas al 
gol de Guillem Campán en pròpia porte-

ria (36’), el de Panxo Alcaraz (39’) i Joa-
quim Roig (39’).

La contundent derrota contra el pe-
núltim classificat, no altera però els plans 
de la temporada i l’equip segueix sense 
caure a places de descens, mantenint una 
diferència de sis punts amb l’equip que 
marca la línia, el Sant Joan de Vilassar.

El calendari és poc propici pels de 
Burgos, que amb dos partits seguits lluny 
de casa, aquesta setmana visiten la pista 
de la FE Grama (5è classificat) i la següent 
la del líder, l’Aliança de Mataró. Tot i això, 
encara queden 10 jornades de lliga per as-
segurar la salvació.  || A.S.A.

Revolcada al Blume (1-6)

Sergio Kovacs ha iniciat la primera fase de la Copa Cata-
lunya de la millor manera possible i va aconseguir la victò-
ria al nivell 6 a la prova disputada a Salt (Girona). El gim-
nasta del CG Sant Boi va superar per 1800 punts  al seu 
perseguidor, el local Jan Verdú.

El jove castellarenc va imposar-se a les proves de 
terra, anelles i barra, marcant la tercera posició en arcs, 
la  vuitena en salt i la sisena en paral·leles, sumant un total 
de 78.300 punts i superant Verdú (76.500) i Àlvar Giral-
dez (76.000).

En la competició per equips també va aconseguir la 
victòria amb el seu club, en l’equip format pel mateix Ko-
vacs, Sergi del Pino i Jan Baldó, sumant 223.900 punts i 
superant al Salt GC i al CG Egiba.  || A. SAN ANDRÉS

GIMNàSTICA | CoPA CAtAlunyA
FUTSAl | 3A diVisió

Vic-Riuprimer - La Torreta 3-0
San Lorenzo - Caldes de M. 0-3
Les Franqueses - Sabadell N. 1-1
Sant quirze - UE Castellar 0-1
Cardedeu - Molletense 1-1
Can Rull RT - Sallent 3-0
Matadepera - Gironella 4-0
Berga - Terrassa 1906 2-1
Roda de Ter - Bellavista M. 2-3

Igualada - Sentmenat 6-2
Cambrils - Reus Ploms 1-5
Bell-lloc - Sant Feliu C. 8-4
Amposta - Caldes M. 5-4
Vila-seca - Valls 8-3
HC Castellar - Mollet 2-2
Sant Cugat - Calafell 5-1
Juneda - Ripollet 9-5

Montsant - Lliçà 4-4
Arrels - Centelles 4-4
Vacarisses - Sant Cugat 3-0
Premià - FE Grama 5-3
FS Castellar - Arenys 1-6
Aliança - Canet 3-2
Pineda - Sant Joan 1-0
Montcada - ISUR 11/3

Cb Castellar - Reus 66-70
Viladecans - Esparreguera 58-60
Roser - Alpicat 79-72
Lluïsos - SESE 52-62
Sant Boi - Collblanc B 67-83
Salou - Cantaires 74-80
Torreforta - Ciutat Vella 66-76

FUTbOl FUTbOl SAlA bàSqUET HOqUEI PATINS
seGonA CAtAlAnA · GRuP iV · j23 teRCeRA diVisió · GRuP i, j 20 CoPA CAtAlunyA · GRuP ii · j19 PRiMeRA CAtAlAnA · GRuP B · j20

FC Cardedeu 48 23 14 6 3
CFU Can Rull RT  44 23 14 2 7
UE Castellar 42 23 11 9 3
Les Franqueses CF 41 23 11 8 4
CF Sabadell Nord 40 23 12 4 7
FC Sant Quirze 37 23 11 4 8
FC Matadepera 36 23 10 6 7
CE Berga 35 23 10 5 8
UD Molletense 34 23 10 4 9
Vic Riuprimer RFC 33 23 9 6 8
CE Sallent 30 23 9 3 11
CFA Gironella 30 23 8 6 9
Terrassa FC 1906 27 23 7 6 10
UD San Lorenzo 26 23 7 5 11
Bellavista Milán 26 23 7 5 11
CF Caldes M. 23 23 6 5 12
CE Roda de Ter 17 23 5 2 16
CF La Torreta 9 23 3 0 20

Aliança Mataró CE 46 20 15 1 4
Canet FS 44 20 14 2 4
F. Lliça d’Amunt 41 20 13 2 5
CE Vacarisses 37 19 12 1 6
FE Grama 35 20 11 2 7
FS Montsant 31 20 8 7 5
Premià de Mar CFS 30 20 9 3 8
ISUR FS 29 19 8 5 6
CFS Montcada 28 19 9 1 9
AEFS Arrels 26 20 7 5 8
Sant Cugat FS 26 20 8 2 10
FS Castellar 21 20 6 3 11
Centelles AE 19 20 5 4 11
Sant Joan de V. FS 15 20 5 0 15
CFS Arenys de M. 14 20 4 2 14
FS Pineda de Mar 11 19 3 2 14

CB Roser   19 16 3
CB Esparreguera   19 15 4
CB Salou  19 14 5
CB Cantaires Tortosa 19 13 6
SESE  19 13 6
Salle Reus   19 11 8
CB Ciutat Vella  19 10 9
AD Torreforta  19 10 9
AEC Collblanc B  19 10 9
Lluïsos de Gràcia   19 7 12
CB Alpicat  19 6 13
Bàsquet Sant Boi   19 4 15
Cb Castellar  19 3 16
CB Viladecans  19 1 18

ClASSIFICACIÓ  PJ PG PPClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP ClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP ClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Vila-seca 49 20 16 1 3
CN Reus Ploms 47 20 15 2 3
CP Bell-lloc 44 20 14 2 4
Igualada HC 40 20 12 4 4
Caldes M. 34 20 10 4 6
Ll-Llista Juneda 31 20 9 4 7
HC Sentmenat 31 20 10 2 8
CHP Sant Feliu 29 20 8 5 7
PHC Sant Cugat 28 20 8 4 8
CH Ripollet 24 20 7 3 10
Mollet HC 20 20 5 5 10
CHP Amposta 19 20 5 4 11
HC Castellar 17 20 4 5 11
CP Calafell 16 20 5 2 13
HC Valls 15 20 4 3 13
Cambrils CH 8 20 2 2 16

FUTbOl (UE Castellar)

DISSAbTE 11 març
Pepín Valls
09:00   benjamí C - Cerdanyola
09:00   benjamí E - Polinyà At.
10:30   aleví A - Júnior FC 
10:30   aleví C - Badia Vallès CD
12:00   fem cadet infantil - Badia
12:30    benjamí A - La Planada UD
14:00    infantil D - Sant Quirze
15:45    cadet B - Cerdanyola
18:00    juvenil A - PB Sant Cugat

Partits a fora
09:00  Sabadell FC - prebenjamí C 
09:45   C. Sabadellès - benjamí D 
10:00   EF Montcada - benjamí F
10:45    Sabadell Nord CF - benjamí B 
11:00    C. Sabadellès - prebenjamí B
11:15    EF Montcada - prebenjamí A
13:15    EF Sabadell - aleví E
13:30    Terrassa 1906 - aleví F
16:00    JABAC Terrassa - infantil A
19:00    Juan XXIII CS - juvenil B

DIUMENGE 12 març
Pepín Valls
10:00   infantil B - EF Sabadell
12:15     amateur A - Berga CE
17:00    juvenil C - olímpic Can Fatjó

Partits a fora
08:00  Gramanet - veterans 
09:00  Cerdanyola - cadet C
10:15    Calaf Gramanet - aleví B 
10:30    EF Base Ripollet AD - aleví D 
12:00    EF Montcada - infantil C
12:00    La Planada UD - amateur B 
13:30    Sabadell Nord FC - escola
18:00    JABAC Terrassa - cadet A

bàSqUET (Cb Castellar)

DISSAbTE 11 març
Pavelló Puigverd
09:00   premini - Súria
10:30     mini - CE Laietà
16:30     júnior - Creu Alta Sabadell
18:00     sènior B - Bàsquet Molins

Partits a fora
09:30  CB La Salle Horta - mini fem
10:45    CB Sentmenat - preinfantil 
16:00    CB Matadepera - cadet 
18:45    AD Torreforta - sènior A  
20:30    UE Sant Cugat -  júnior fem

DIUMENGE 12 març
Pavelló Puigverd 
09:00   cadet - Escola IPSI
10:00    escola - Sant Gabriel Ripollet

Partits a fora
11:30   CB Solsona - cadet fem

AGENDA
setMAnA del 10  Al 16 de MARÇ

HOqUEI  (HC Castellar)

DISSAbTE 11 març
Pavelló Dani Pedrosa
16:00   escola B - Mataró
17:00   prebenjamí - CP Vic
18:00   benjamí A - CH Arenys de M
19:00   aleví A - FC Martinenc

Partits a fora
10:00  Jesuïtes Sarrià - iniciació B
10:30    CE Noia - iniciació A
16:00   Caldes - sènior 1 CAT
17:15    UE Horta - infantil A
18:30   UE Horta - aleví B

DIUMENGE 12 març
Partits a fora
11:00  CP Malgrat -  infantil B
11:15    FC Martinenc -  benjamí B
19:30    Mollet HC –  sènior 2 CAT

TENNIS TAUlA  (ATT Castellar)

DIUMENGE 12 març
Recinte firal - Espai Tolrà
11:00   TT Torelló - equip 1a
11:00   TT L’Hospitalet - equip 2aA
11:00    UE Sant Cugat - equip 2aB
11:00    TT Prat - equip 3a

RUGbI  (RC Castellar)

DISSAbTE 11 març
Estadi Colobrers
09:00   Sub14 – Manresa
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cultura BRAM!

el BRAM! de Fernando trueba
els directors eduard Cortés, 
Fèlix Colomer també han 
visitat la mostra de cinema

Sense catifa vermella, però amb grans dosis 
d’entusiasme, Castellar del Vallès va rebre la nit 
de divendres passat el director Fernando Tru-
eba. Era el convidat estrella de la 9a edició del 
BRAM!, que divendres passat amb la projecció 
de la seva darrera pel·lícula, La Reina de España.

L’expectació per veure i escoltar el direc-
tor que va guanyar l’Oscar per Belle Époque es 
palpava en un Auditori sense pràcticament cap 
cadira buida. Abans de la tradicional entrevis-
ta oberta, prèvia a la projecció del film inaugu-
ral, el director del BRAM!, Pere Joan Ventura, 
acompanyat per l’alcalde Ignasi Giménez, va 
carregar en la seva intervenció contra la cam-
panya de boicot que ha patit la pel·lícula de Tru-
eba arran de les declaracions del director ma-
drileny després de guanyar el Premi Nacional 
de Cinematografia. Tant Ventura com Giménez 
van fer explícit el seu suport i reconeixement a 
Fernando Trueba. “Veure cinema no deixa de 
ser un exercici de llibertat. El cinema ens fa 
reflexionar i ser més crítics”, va assegurar 
l’alcalde, que també va recordar els desapare-
guts cinemes Califòrnia. En aquest sentit, Gi-
ménez va agrair públicament la feina feta pel 
Club Cinema Castellar del Vallès per recupe-
rar les projeccions de pel·lícules a la vila i apos-
tar per propostes com el BRAM!, que enguany 
exhibeix pel·lícules com Sing Street, La propera 
pell, In the same boat, I, Daniel Blake o Paterson.

LA rEINA DE ESPAÑA

Un dels principals atractius de la pel·lícula de 
Fernando Trueba és que ha aconseguit repetir, 
18 anys després, el mateix repartiment de La 
niña de tus ojos. La Reina de España reprèn la 
història de la jove actriu Macarena, ara una es-
trella de Hollywood i fins i tot ciutadana ame-
ricana, que torna a l’Espanya dels anys 50 per 
rodar una pel·lícula sobre la reina Isabel la Ca-
tòlica. “Vaig fer La Reina de España per una 
qüestió de plaer. Sempre parlàvem de re-
trobar-nos i la manera era rodant, reunint 
de nou als mateixos personatges. Rodar la 
pel·lícula va ser una meravella, una reunió 
d’amics”, va confessar Fernando Trueba a l’en-
trevista oberta a l’Auditori. 

D’altra banda, amb grans dosis d’humor 
i d’ironia, el director es va guanyar el públic i 
va esquivar aprofundir sobre qüestions com el 
boicot a la seva pel·lícula arran de les declaraci-
ons on deia que mai s’havia “sentit espanyol”. 
“Has de dir sempre allò que penses. Sóc in-
dependent, un objectiu fàcil”, va assegurar 
el director madrileny.

Quant a la situació actual del cinema espa-
nyol, Trueba va dir que no sentia “nostàlgia de 
l’època dels grans estudis sinó del futur”. “La 
majoria del bon cinema s’està fent al marge 
de la indústria, sense pressupost. Aspiro a 
que es faci bon cinema, amb el suport de la 
cultura i l’educació. Ens hem d’adonar com 
és d’important el cinema per a la societat, 
sobretot el que parla de la gent. El cinema 
és el millor retrat de la societat”, va apuntar.

CErCA DE TU CASA

El BRAM! va arribar al seu equador el vespre de 
dimarts passat amb la projecció de la pel·lícula 

  Rocío Gómez

+ bRAM

A punt d’arrencar el 
bRAM infantil

Aquest cap de setmana, els més petits 
de la vila tindran l’oportunitat de viure 
el BRAM!, la Mostra de Cinema de 
Castellar, gràcies a les diverses activitats 
que s’han organitzat des de la Comissió 
del BRAM!. En aquesta novena edició, 
s’ha inclòs una proposta familiar a la 
Secció oficial per dissabte 11, a les 17 
hores. Es tracta del film ‘El Petit Príncep’, 
Premi César al millor film d’animació. 
La programació familiar seguirà 
diumenge, 12 de març, amb la sisena 
edició de BRAM! infantil. A les 10 hores 
s’han programat uns tallers de cinema 
al vestíbul de l’Auditori i a la plaça del 
Mercat. A les 11 hores, els infants a partir 
de 4 anys podran veure un recull de 
curtmetratges aplegats a ‘Petits herois’. 
A les 12 hores, l’Auditori Municipal 
acollirà una actuació del Cor Sant 
Esteve, la tercera que fa tercer any 
consecutiu a la mostra de cinema social. 
A les 12.30 h es projectarà ‘La vida del 
Carbassó’, un film recomanat per a 
infants de més de 7 anys que ha estat 
nominat a l’Oscar a millor pel·lícula 
d’animació i que, fins a dia d’avui, ja 
ha rebut el Premi del Públic i el Premi 
a millor film europeu al Festival de 
Sant Sebastià, també el Premi del 
Públic i el guardó a millor pel·lícula al 
Festival d’animació d’Annecy.|| M.A.

Cerca de tu casa, que va comptar amb la presèn-
cia del director i del productor del film, Eduard 
Cortés i Loris Omedes. 

Cerca de tu casa, que arribava al BRAM! el 
Goya a la millor cançó i el premi Gaudí a la mi-
llor música original, narra a través del gènere 
musical el drama social dels desnonaments que 
va viure un dels moments més cruents el 2007, 
un any de crisi profunda en què les PAH encara 
no s’havien consolidat i estès arreu del territo-
ri. “Volíem deixar constància de tot el que ha 
passat, mostrar la realitat de forma rigorosa. 
Eren situacions que la gent vivia com un fra-
càs personal”, va  explicar el director Eduard 
Cortés. Cerca de tu casa busca, segons el seu di-
rector, tenir una mirada esperançadora malgrat 

la gravetat de la situació. Cortés, que va parti-
cipar a diverses trobades de la PAH, va apun-
tar que la conclusió del film és que “valors com 
la solidaritat s’han revitalitzat, i aquesta és 
la part lluminosa i positiva de la pel·lícula”.

òPErA PrIMA

Com en el cas de Cerca de tu casa, el primer llarg-
metratge del director sabadellenc Fèlix Colo-
mer, Sasha, es va projectar en la secció Fines-
tra Oberta. Va ser dimecres passat, en presència 
del seu director.  Colomer va explicar que el do-
cumental narra la història d’un infant que viu 
a Ucraïna en una situació de risc d’exclusió so-
cial. El nen viatja a Catalunya per conviure un 
estiu amb una família catalana.  

Fernando Trueba rep l’aplaudiment de l’auditori en la inauguració del bRAM!, divendres passat. || Q. PASCUAL

Trueba, al centre, acompanyat del director del bRAM! i de les autoritats municipals. || Q. PASCUAL
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la música va ser 
protagonista a la 
Mostra de Cinema

bRAM | ConCuRs

30 curts aspiren 
a aconseguir 
premi al BRAM

El BRAM! va projectar, els 30 curt-
metratges seleccionats al concurs de 
curts que enguany s’ha engegat a la 
Mostra de Cinema. La selecció s’ha 
fet a partir dels millors curtmetrat-
ges d’arreu del món, en concret, amb 

la participació de 13 curts de Catalu-
nya, 10 espanyols, un del Brasil, un de 
Canadà, un de l’Iran, un del Marroc, 
un d’Itàlia, un dels Estats Units i un 
de Colòmbia.  Han quedat finalistes 
30 títols de fins a 10 minuts cadas-
cun, que competeixen a les següents 
categories:

Premi del Jurat al millor curtme-
tratge (200 €); dos d’ells també aspiren 
al millor curtmetratge amb exteriors 
rodats a Castellar del Vallès (200 €); 
un altre, al millor curtmetratge rea-
litzat per menors de 18 anys (val de 
200 € a gastar en qualsevol comerç 

de Castellar). Hi ha un Premi del Pú-
blic al millor curtmetratge: un sac d’1 
kg de mongetes del ganxet conreades 
a Castellar.

El Jurat que ha valorat les pel-
lícules està format per: Montse Germán 
(actriu), Gisela Pou (escriptora i guio-
nista), Anastasi Rinos (muntador de 
cinema), Pablo Sancho (president de 
la Federació Catalana de Cineclubs) 
Lluís Zayas (director, guionista i aju-
dant de direcció).

El veredicte es farà públic el diu-
menge 12 de març, a les 21 h, en el marc 
de la cloenda del BRAM!  ||  M. ANTúNEZ

‘Històries a l’aire’ omplen el BRAM!

Dissabte, el BRAM! musical va oferir el 
concert ‘Històries a l’aire’ amb corals 
Musicorum, SOM·night i El Cor de la 
Nit, amb la col·laboració d’Espaiart. 
Més de 170 persones van assistir a l’es-

bRAM | ConCeRt CoRAl

pectacle, “que va ser una oportunitat 
única de tornar a estar a l’escenari, 
amb un marc d’actuació, el BRAM!, 
que ens posa molt a prop de les ban-
des sonores de les pel·lícules, un 
àmbit que ens encanta”, deia Sònia 
Gatell, directora d’Espaiart.

El fil conductor de la proposta 
musical era Matilda, en la pell de la 
jove actriu Anna Garcia. Van obrir el 
concert el Cor de la Nit i SOM·night i 

va seguir la swite ‘Newsies’ amb SOM-
night. El cor de veus més madures 
va arribar amb la interpretació de 
‘Mary Poppins’ i Musicorum, “que es 
va sumar a la resta de cors”. Un dels 
moments més emotius del concert va 
ser amb els ‘Miserables’, “que va gene-
rar moments de llàgrimes i tot entre 
el públic”, recordava Gatell. La festa 
musical va finalitzar amb la interpre-
tació de ‘Mamma Mia’.  ||  M. ANTúNEZ

Matilda, interpretada per Anna Garcia, va ser el fil conductor d’ ‘Històries de l’aire’ a l’Auditori Municipal. || Q. PASCUAL

Eva Fernández, a Castellar, 
amb Marc Martín Trio

El proper diumenge, 12 de març, ens visita Marc Martin Trio amb Eva Fer-
nández. La banda està formada per marc Martín al piano, Jordi Pallarès 
a la bateria, Juan Pastor al contrabaix i la mateixa Eva Fernández al saxo 
i veu. La banda ja va visitar la nostra vila el mes de març de l’any 2016 i va 
tenir una bona acollida. 

La veu d’Eva Fernández és la d’una jove promesa del jazz català i 
també saxofonista. Membre de la Sant Andreu Jazz Band, dirigida pel 
poliinstrumentista Joan Chamorro, Eva Fernández acumula una llarga 
experiència en pocs anys i forma part de la nova fornada de joves i desta-
cades veus femenines. 

Fins ara, ja ha actuat amb grans figures com Perico Sambeat, Dick 
Oatts, Ken Peplowski, Ignasi Terraza, Josep M. Farràs, entre d’altres, i ha 
participat en diversos projectes amb Andrea Motis & Joan Chamorro Group. 

També ha participat als festivals de jazz de Barcelona, Terrassa, Porta 
Ferrada, Menorca, Roses, Vic i Xàbia (València), entre d’altres.

That Darkness és el títol del primer treball discogràfic d’Eva Fernán-
dez i el seu quintet, enregistrat sota el segell discogràfic del Taller de Mú-
sics. El disc inclou el tema propi d’Eva Fernández i que dóna nom al disc, 
That Darkness, i compta amb la participació de Pablo Fernández i Pere 
Martínez com a artistes convidats.   ||  M. A.

Eva Fernández 

actuarà 

acompanyada 

de Marc Martín 

Trio. || CEDIDA

CONCERT | CAl CAlissó

TEATRE | sABAdell

Proposta de l’Esbart Teatral 
per dissabte i diumenge
En motiu del 25è aniversari de la mort de les escriptores M. Aurèlia Cap-
many i Montserrat Roig, l’Esbart Teatral va incloure la proposta titulada 
‘Encara que sigui mentida al seu programa d’actes teatrals i literaris, que 
va tenir molt èxit, el passat mes d’octubre de 2016.

 Aquesta vegada, les actrius de l’Esbart actuen al teatre L’Alterna-
tiva de Sabadell,els proper cap de setmana, en concert, dissabte 11, a les 
22 hores,  i diumenge 12, a les 19 h, amb un nou títol: ‘Ens havíem barallat 
tant”, en una proposta dirigida per Joan Romeu i amb  la participació ac-
toral de Mònica Plana i Montse Gatell. 
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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

cultura

Amics i coneguts del pintor castellarenc Domènec Triviño es van reunir di-
vendres a la Sala Polivalent d’El Mirador per acompanyar l’artista en la inau-
guració de l’exposició ‘The factory i l’efecte mandala’. “El que mostro és una 
retrospectiva de la meva obra des del 1989 fins ara”, va explicar Triviño. 
La trentena de quadres que es poden veure estan fortament marcats per 
la relació de Triviño amb el món laboral a la fàbrica i dividits en sèries. “La 
fàbrica és el meu paisatge. Hi havia elements que jo podia utilitzar per 
treballar de la manera que a mi m’agradava. Per això els quadres són 
abstractes, trobem l’atzar, però també, quan m’interessava, podia con-
duir la pintura cap a on jo volia”, va detallar l’artista. Acompanyant cada 
sèrie es pot llegir un text que n’explica el sentit, paraules extretes del “diari 
de l’artista”: “Són paraules que vaig escrivint mentre faig els quadres a 
l’estudi. Jo sóc una persona molt endreçada, i escriure, em permet tor-
nar enrere i elaborar un discurs a partir d’allò que escric”.

A la presentació, Triviño va agrair als seus familiars el suport rebut i 
també va recordar unes paraules de Chillida on trobem cert paral·lelisme 
amb la manera de crear de Triviño: “Chillida deia que un tècnic, quan co-
mença a treballar, sap què ha de fer. Un artista mai. Comença un treball 
i l’ha d’anar construint, treballant. Això és el que m’agrada. No saber 
on vas a parar, és com la vida, no saps què t’ofereix el futur”.

Quan preguntem Triviño pel sentit d’aquesta activitat assegura: “Per 
a mi la pintura ha estat una manera de sobreviure, m’ha ajudat perquè 
l’ofici que jo vaig trobar quan vaig tornar de Bèlgica, la fàbrica, no era la 
feina que jo m’esperava, llavors pintar m’ha ajudat a sobreviure”. Tot i 
això, el pintor matisa. “Però no faig només això, és un aspecte més de la 
meva vida, és el que m’agrada i ha estat una crossa que m’ha ajudat a 
anar per la vida”.   || CRISTINA DoMENE

traços inspirats en el 
paisatge de la fàbrica

Els pintors Domènec Triviño i Pepa beotas durant la inauguració. || C. DoMENE 

ART | PintuRA

L’Agrupació Sardanista Amics de 
Castellar va organitzar diumenge 
passat el 40è Aplec de la Sardana a 
la vila. L’esdeveniment va reunir més 
de 400 persones al llarg de tot el dia 
al Recinte Firal de l’Espai Tolrà i va 
servir per tancar la celebració dels 
40 anys de funcionament de l’entitat. 

L’activitat va començar a les 11 
del matí amb les primeres 14 sarda-
nes i va seguir al migdia amb un dinar 
popular on van participar-hi 140 per-

la cirereta final del 40è 
aniversari de l’AsAC

l’entitat local va 
celebrar diumenge 
l’Aplec de la sardana

el pintor castellarenc va inaugurar divendres 
una retrospectiva de la seva obra 

sones. A la tarda, a partir de les 4, 
l’audició i la ballada de sardanes es 
va reprendre amb 20 composicions 
més, que van completar les 34 sar-
danes previstes per celebrar l’aplec. 
La Principal de la Bisbal, la Jovenívo-
la de Sabadell i la Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona van ser les tres cobles 
encarregades de fer sonar en directe, 
dalt l’escenari, totes les composicions.

Els moments de sorpresa van ar-
ribar a la tarda amb el concurs de co-
lles, la sardana incògnita i la sardana 
estrena. El primer que es va desvet-
llar va ser la sardana incògnita titu-
lada Sitges, la festa i que va endevinar 
un dels assistents. La sardana estre-
na va ser la següent sorpresa que es 
va escoltar. Una composició feta per 
Sigfrid Galbany expressament per a 
l’Agrupació Sardanista Amics de Cas-
tellar, organitzadora de la cita sarda-
nista. Amb el títol Contents del camí fet 

AGRUPACIÓ SARDANISTA | 40 APleC de lA sARdAnA

va sonar per primera vegada a l’aplec 
de diumenge a mans de la cobla Prin-
cipal de la Bisbal. El seu compositor 
va remarcar la bona intenció amb què 
va pensar-la i també va expressar que 
estava molt content que pogués estre-
nar-la aquesta cobla. “Ha estat molt 
ben acollida per tothom”, va afirmar 
Joan Ventura, president de l’ASAC i 
un dels organitzadors. “És molt ba-
lladora i maca i crec que la podrem 
gaudir”, va opinar Ventura. Final-
ment, es va dir el resultat del concurs 
de colles on es van apuntar 12 grups 
diferents a ballar la sardana 30 de 50.

El 40è Aplec de la Sardana “és 
un final del principi que vam fer 
l’any passat a l’aniversari dels 40 
anys de l’entitat”, va assegurar Ven-
tura. Va ser “la cirereta final de 
l’aniversari”, pel qual estan “con-
tents de com ha anat i com ha fun-
cionat”, va valorar Ventura. 

?. || ?

 Anna Parera
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BRAM! INFANTIL · DG. 12/03

Tallers de cinema (10.00 h)
Petits herois (11.00 h)
Tucantam Drums (11.45 h)
Cor Sant Esteve (12.15 h)
La vida d’En Carbassó  (12.45 h)

FINESTRA OBERTA

Dv. 10/03 - 20.00 h
In The Same Boat 
Convidat: Rudy Gnutti

MÉS INFORMACIÓ:
www.castellarvalles.cat/bram
www.clubcinemacastellar.com

Comissió organitzadora:

SECCIÓ OFICIAL

Dv. 10/03 - 22.30 h
Paterson 

Ds. 11/03 - 17.00 h
El petit princep 

Ds. 11/03 - 19.30 h
Yo, Daniel Blake 

Ds. 11/03 - 22.30 h
Frantz 

Dg. 12/03 – 18.45 h
Bar Bahar 

Dg. 12/03 – 21.00 h
El ciudadano ilustre 

DEL 3 AL 12/3  DE 2017
AUDITORI MUNICIPAL MIQUEL PONT

9a MOSTRA DE CINEMA
CASTELLAR  DEL VALLÈS

cultura

 La Centraleta va acollir divendres passat la presentació del llibre Mentiras 
Precisas d’Eva Cornudella, editat per El Círculo Rojo. L’autora va explicar que 
la novel·la té l’objectiu de “desdemonitzar i humanitzar la mentida”.  De 
fet, Mentiras Precisas  és un llibre coral, de temps creuats, que narra la història 
familiar de tres dones “que s’equivoquen molt”. “Amb empatia pots com-
prendre una mentida encara que no la comparteixis”, va assegurar l’au-
tora.  Cal destacar que Eva Cornudella serè entrevistada aquest divendres 
(21h) al programa L’Iceberg,  el magazín cultural de Ràdio Castellar.  || R. G.

Llorenç Martí ha obert un espai a Internet per donar a conèixer el cor de 
gospel de l’Escola Municipal de Música Torre Balada a través de diver-
ses fotografies, la majoria, fetes per ell mateix. El portal es diu http://gos-
pelcastellar.wixsite.com/gospelcast i s’hi poden veure els concerts fets pel 
cor a diversos espais de la vila. D’altra banda, la idea també serà inserir-hi 
alguns vídeos, a mesura que arribin a l’autor i lels pugui penjar. 

El Cor de gospel actuarà aquest divendres a la Casa de Cultura de 
Sant Llorenç Savall. Entre altres, interpretaran temes espirituals negres, 
un tema de pop dels Beatles, ‘I will follow him’ de la pel·lícula ‘Sister Act’, 
‘Sumertime’, del musical ‘Porgy & bess’ i ‘Spiritual’  una peça del gòspel 
més contemporani.   || M.A.

lA CENTRAlETA | PResentACió

EMM TORRE bAlADA | CoR GosPel

‘Mentiras Precisas’, a La Centraleta 

Nou blog del cor de gospel i un concert

El  22 d’abril, Castellar del Vallès es 
convertirà en la Capital Catalana del 
Country. Per a l’ocasió, vindrà gent de 
14 països, d’Uruguai, Argentina, Japó, 
França, Itàlia, Alemanya, Àustria, 
Mèxic, entre altres, així com també la 
ràdio KWC Americana Radio Station. 
“Tenim prevista una ruta motera i 
cotxe americans, on també hi parti-
cipa Harley Davidson i una pila de 
bandes”, afegeix Canyes.

Al matí, hi haurà exhibicions de 
dansa ambientades amb el tema wes-
tern. Hi participen, entre altres, So-

la Frontera actuarà a Castellar en 
el marc d’una trobada country
sport Point events convertirà la vila en capital del country el 22 d’abril

Membres de la Frontera || CEDIDA

naswing, Swingcopats  de Sabadell, 
Núria Estrada amb la seva escola i els 
francesos Montana Country Style. 

A més, hi haurà salt de paracai-
gudes i caiguda a càrrec de l’Aeròdrom 
de Sabadell, campionats del Vallès de 
toro mecànic, food trucks de la Crépérie 
Bretona, Creppe DM, La Maureta,  
Roll & Food i Cárnicas Merche, “que 
col·labora amb la part solidària do-
nant el 15 % dels guanys a Som un 
bloc d’El Casal”.  A la tarda, hi haurà 
dues activitats de pagament: el concert 
de The Barrom Buddies Band, a les 
20.30 hores, i el concert de La Fronte-
ra, a les 23.30 hores, “una banda que 
està de gira per celebrar els 30 anys 

  Marina Antúnez d’El límite”. Ja es poden adquirir les 
entrades a diversos portals web.Sport 
Point Events, en aquest sentit, també 
s’afegeix a la marca solidària donant el 
20% dels guanys dels concerts a Som 
un bloc i el 5% a Guerreros Solidarios, 
“associació dedicada a treballar en 
projectes contra el càncer infantil”. 
S’ha previst un espai específic a la Sala 
Blava de CountryKids per Som un bloc 
i El Casal. 

Es compten entre 5.000 i 7.000 
persones mobilitzades per acudir a l’es-
deveniment, “a part de tots els caste-
llarencs que vinguin”. També hi serà 
present una televisió per retransmetre 
els esdeveniments de tarda. 

START POINT EVENTS | música
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agenda

DESTAqUEM EXPOSICIONS

Acte d’homenatge Joan Oliver
Dilluns 13 ·  19.30 h

La Biblioteca Municipal Antoni Tort  acull un acte que 
vol ser, d’entrada, una presentació del roll-up que ex-
plica la relació de Joan oliver amb el Marquet de les 
Roques. La voluntat del Col·lectiu Pere Quart , coorga-
nitzador de l’acte, és que romangui a la Biblioteca fins 
a finals d’abril, per anar després a altres biblioteques 
del Vallès. Jaume Aulet i Anton Carbonell parlaran de 
la poesia i personalitat de Pere Quart i cinc actors i ac-
trius de l’ETC (Montse Gatell, Joan Romeu, Eloi Creus, 
Mònica Mimó i Clara Sellés) i el poeta Òscar Rocabert 
recitaran el Pere Quart més rebel i crític i el satíric i sar-
càstic. S’ha fet una crida als instituts i centres escolars 
perquè l’alumnat interessat hi assisteixi.

“Passegem entre dones”
Fins al 15 de març
Escola Municipal d’Adults
organització: Comissió municipal per a la 
igualtat d’oportunitats home-dona

Recull de bibliografia sobre la dona
Fins al 15 de març, de dl. a dv., de 10 a 13.30 h i 
de 16 a 20.30 h; ds., de 10 a 13 h
Biblioteca Municipal Antoni Tort
organització: Comissió municipal per a la igual-
tat d’oportunitats home-dona

“Retrospectiva de Domènec Triviño”
Fins al 31 de març, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Sala Polivalent d’El Mirador. org.: Ajuntament

del 10 al 19 de març

DiVENDREs 10  
 
de 10.30 a h 12 h · PROPOSTA 
Trobada Red Canguro 
Cal Gorina
organització: Pingupanda, 
moments per compartir

17.30 h o 19 h · TAllER
“Relaxare”, taller de relaxació
Casal Catalunya
+ info.: Pàg. 2

19 h · PROPOSTA
Taula rodona: “Present i futur
del bàsquet català”
+ info.: Pàg. 8 

 20 h · CINEMA (bRAM!)
In The Same boat (Dins el mateix 
vaixell), amb el del dir., Rudy Gnutti
+ info.: Pàg. 21

22.30 h · CINEMA (bRAM!)
Paterson
+ info.: Pàg. 21

 
 
DissaBTE 11  
 
10 h · SORTIDA 
Excursió jove al Puig de la Creu: 
“Mou-te en igualtat i dóna-li al play” 
+ info.: Pàg. 2 

de 10 a 13 h · PROPOSTES
Amb motiu del Dia de la Dona 
Treballadora: exposició “dones 
invisibilitzades al llarg de la his-
tòria”( de 10 a 13 h), Ruta “dones 
i espai públic. Agressions sexis-
tes a la nostra vila” (de 10 a 12.30 
h), Performance (11.30 h), espai de 
pensament (13 h)
Plaça Major
organització: Assemblea llibertària

11.30 h · JOCS
Racó 0-3 anys: “A les fosques”
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal
Col·laboració: Biblioteca Municipal

17.00 h · CINEMA (bRAM!)
El Petit Príncep
+ info.: Pàg. 21

19.30 h · CINEMA (bRAM!)
Yo, Daniel blake
+ info.: Pàg. 21

22.30 h ·  CINEMA (bRAM!) 
Frantz
+ info.: Pàg. 21

22.30 h · bAll
Nit de ball amb el Duet Maky-Maky
+ info.:Pàg 8
 
 

DiUmENGE 12  
 
Matí · PROPOSTA 
Festa del Patró dels bombers 
+ info.:Pàg 8 

de 10 h a 13 h · INFANTIl (bRAM!)
bRAM! Infantil: Tallers , 
projeccions i actuacions
+ info.: Pàg. 21

12 h · PRESENTACIÓ
De l’Espai Popular de Castellar 
entre crta. sabadell i Ronda turuguet
organització: Assemblea llibertària

12 h · MúSICA
SonaSwing al Calissó Vermut, amb 
Marc Martín trio & eva Fernández
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

18 h · bAll
ball a càrrec de quin Ritme
+ info.:Pàg 8 

18.45 h ·  CINEMA (bRAM!)
bar bahar. Entre dos mundos
+ info.: Pàg. 21

21 h ·  CINEMA (bRAM!)
El ciudadano ilustre
+ info.: Pàg. 21

DiLLUNs 13
18 h · CINEMA TERTúlIA
En tierra de hombres
+ info.: Pàg. 2

19.30 h · PROPOSTA
Homenatge a Joan Oliver
+ info.: destacat Pàg 22

DimEcREs 15
 
09.30 h · SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina fes salut
sortida des de la porta del CAP
org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de salut

19 h · TEATRE
Si yo no tengo un lugar
+ info.: Pàg. 2

20.30 h · XERRADA
“Creativitat i educació, reivindi-
cant des del somriure” Joan Turu, 
il·lustrador
sala d’Actes d’el Mirador
organització: Cal Gorina
 
 
 
DiJOUs 16
17.30 h · PRESENTACIÓ llIbRE 
Xala, va! Càsting d’estrelles, 
d’Anna Fité
Biblioteca Municipal Antoni tort
org.: Biblioteca Municipal i Cal Gorina

18 h · TAllER
“què passa a la dona en el seu
entorn més proper? “
+ info.: Pàg. 2 

19 h · AUDIèNCIA PúblICA
Presentació de propostes de 
pressupostos participatius
+ info.: Pàg. 15

19.30 · XERRADA
“l’arquitectura romànica
a Castellar”
+ info.: Pàg 8

21 h · PROPOSTA
Afterwork, amb Carles Antón
Cal Calissó
organització: Cal Calissó
 
 
 
DiVENDREs 17
20 h · PROJECCIÓ
Docsbarcelona del Mes: 
Shadow Girl (Niña Sombra)
Auditori Municipal
org.: Cal Gorina, l’Aula, CCCV

23 h · MúSICA 
Jam Session 
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

21 h · PROJECCIÓ
Sibèria, escalada en gel a la 
frontera llunyana
local del CeC
organització: CeC 
 

DissaBTE 18 

de 10 a 14 h i de 16 a 20 h · ST. JOSEP
Fira ‘Esplay’
+ info.: Pàg. 6

de 10.30 a 12.15 h · CONCERT
2a edició dels “Petits Concerts de 
Sant Josep”, a càrrec d’Artcàdia
+ info.: Pàg. 6

11.30 h · INFANTIl
l’Hora del Conte Infantil: 
“Paraules que tenen màgia”, amb 
Rosa Fité, i després, juguem amb 
els contes de la ludoteca  
Biblioteca Municipal
organització: Biblioteca Municipal

18 h · bAll
Festa Country
+ info.: Pàg. 8

20.30 h · TEATRE
iTime, amb en Peyu
Auditori Municipal
org.: Ajuntament
Col·l.: Generalitat i diputació

21.30 h · TEATRE
Escenes d’una vida amb Hàmsters
A càrrec de la Cia. Fresquita Montes
sala de Petit Format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de Castellar

22.30 h · bAll
Nit de ball amb el Duet Tempo
+ info.: Pàg. 8

 

DiUmENGE 19
de 10 a 20 h · SANT JOSEP
Fira de Sant Josep i Fira ‘Esplay’
+ info.: Pàg. 6

12h · CONCERT
la Maravillosa Cabeza Parlante
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

12 h i 16.30 h · CINEMA
ballerina
+ info.: Pàg. 23

18 h · bAll
ball amb Andreu Músics
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

18.30 h ·TEATRE
Escenes d’una vida amb Hàmsters
A càrrec de la Cia. Fresquita Montes
sala de Petit Format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de Castellar

18.45 h · CINEMA
Vuelta a casa de mi madre
+ info.: Pàg. 23
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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

666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes M.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

ARlO

DUSHA

bUlMA

Raça: X  ·  Pèl: mig ·  sexe: mascle
en adopció des de novembre de 2015

Raça: X ·  Pèl: curt  ·  sexe: femella
en adopció des d’octubre de 2016

Raça: X ·  Pèl: mig  ·  sexe: femella
en adopció des de gener de 2017

SÓC A CAlDES ANIMAl

ADOPTA’M

 edat: desconeguda

edat: desconeguda

edat: jove

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

ballerina
ANIMACIÓ
Versió en català

19 de març
12.00 h i 16.30 h

Vuelta a casa de mi madre
COMÈDIA
Versió doblada al castellà

19 de març
18.45 h

lion
DRAMA
Versió doblada al castellà

26 de març
16.30 h i 18.50 h

@d.canovas @oscarmoreno_m @amatller
Santa Fe del Montseny Vietnam

MEMÒRIES DE l’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Un nombrós escamot de soldats de 
cavalleria aturats al capdavall del 
carrer Major, entre cal Calissó i cal 
Menescal crida l’atenció de la gent. 
La fotografia està presa des del ter-
rat de La Vallesana. Deu ser una part 
de la companyia que ja coneixem per 
la imatge ja publicada d’una missa a 
la plaça Mestre Anyé.  

|| FoNS: JAUME JULIANA I CABRÉ || ARXIUHIS-

ToRIACASTELLAR@GMAIL.CoM ||  FACE-

Book.CoM/ARXIUHISToRIA 

Cavalleria a cal 
Menescal, 1934

penúltima

TElèFONS DINTERèS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVendRes 10 ROS 
dissABte 11 PERMANYER
diuMenGe 12 PERMANYER
dilluns 13 VIlà
diMARts 14 EUROPA
diMeCRes 15 VICENTE
dijous 16 YANGÜElA
diVendRes 17 CASANOVAS
dissABte 18 ROS
diuMenGe 19 ROS 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h a Sabadell i Terrassa.

Jaume Trepat Sabaté
89 anys · 01/03/2017         

José Rodríguez García
104 anys · 04/03/2017

Maria àngela llussà Vergés
86 anys · 04/03/2017

Joaquim Guardiola Gisbert
93 anys · 06/03/2017

Maria Teresa Guardiola badia
70 anys · 06/03/2017

“La humatitat necessita tant als homes com a les dones [...] Aleshores, per qué ens veuen alguna cosa menys que iguals?”
Beyoncé
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la contra

Rafael Germà

Tothom sap on visc i 
ningú mai no ha vingut 
a casa per temes de feina

Exempleat de banca

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Ha treballat 33 anys en el sector de la banca i ara 
s’ha prejubilat.Conegut a la vila pel seu tracte 
afable amb la gent, reconeix ara que enceta 
una etapa on ell és amo del seu temps lliure

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Simpatia
Un defecte que no pots dominar?
Impuntualitat
Una persona que admires?
Els meus fills
la teva frase preferida?
Estàs content d’haver nascut?
quin plat t’agrada més?
El conill a l’ajillo de la meva mare
Un cantant
Miquel Abras
Una pel·lícula?
‘La vida es bella’
Un llibre?
‘Tuareg’ d’Alberto Vázquez Figueroa
Una forma d’estalvi?
La sistemàtica
Una ciutat?
Copenhaguen
Un comiat?
A reveure

”

“

· Els diners i les finances sempre 
t’han interessat?
Sí. Vaig estudiar econòmiques  i 
aleshores volia anar cap a la branca 
d’empresa. Els meus pares fins i tot 
m’insistien de treballar a La Caixa, 
com una mena de seguretat. Un dia, 
l’Esperança Herrero, que també va 
estar molt temps a La Caixa i la co-
neixia perquè havíem fet la carre-
ra junts, em ve amb un llibre blau i 
em diu: “Fan oposicions per entrar 
a La Caixa i demanen gent com tu, 
només t’has de saber aquest llibre i 
fer oposicions”.

· I t’hi vas presentar?
Me n’havia anat al servei militar i havia 
tancat l’empresa tèxtil on treballava. 
Aleshores, estava en una altra empre-
sa més petita i clar, el repte de La Caixa 
era important i vaig decidir presen-

tar-m’hi. Les oposicions es feien a la 
zona universitària de Barcelona a la 
Diagonal.  Hi havia molta gent.

· Però les vas passar?
Les proves van ser al juny o el juliol 
de 1984 i a l’agost me’n vaig de vacan-
ces. Me’n recordo que estava per San-
tander i vaig rebre una trucada de la 
meva mare que em diu: “Nen, m’aca-
ben de trucar de La Caixa, que t’han 
agafat!”. I vaig haver d’interrompre 
les vacances perquè m’incorporava 
el dia 20 del mateix mes.

· Vas entrar directament a treba-
llar a Castellar?
No. Vaig començar a treballar fent de 
caixer a l’oficina del barri de Santa 
Rosa de Santa Coloma de Grama-
net. Després d’allà, vaig anar a l’ofi-
cina central de Sant Adrià de Besòs. 
Després ja em vaig anar apropant. 
Vaig anar després a Sant Quirze. Un 
company, el Vicenç Lluch, que treba-

llava aquí a Castellar em va propo-
sar fer un canvi i vaig estar 13 anys a 
Castellar. En aquest temps vaig fer 
el que s’anomena carrera de l’estalvi 
i vaig pujar d’oficial a oficial prime-
ra i després me’n vaig anar 7 anys a 
Sentmenat com a sotsdirector. Lla-
vors, l’Esperança, aleshores direc-
tora de l’oficina del carrer Major de 
Castellar, em va reclamar i m’hi he 
passat els darrers 12 anys com a sots-
director. Per tant, dels 33 anys que he 
passat a La Caixa 25 me’ls he passat 
aquí a Castellar

· Vaja, que t’han conegut com el 
Rafael de la Caixa?
De fet, em coneix tothom perquè són 
25 anys aquí a Castellar, sóc del poble 
i la gent em coneix.

· No és gaire habitual que una per-
sona que es dedica a la banca ho 
faci al seu mateix poble...
Aquest tema l’he portat molt bé. Hi 

ha gent que no li agrada que el saludin 
pel carrer. A mi el contrari, m’agrada.

· No pot ser que vulguin tractar 
tema de diners?
Si el que em saludava em comença-
va a tractar sobre un tema de crè-
dit o de diners, jo li contestava que 
anés al despatx i ens hi estaríem dues 
hores si calia.  Tothom sabia on vivia  
i a casa mai no ha vingut ningú per 
temes de feina. He fet moltes conei-
xences perquè al client no l’aborda-
va directament com a tal sinó per 
exemple li preguntava si havia vist el 
darrer partit del Barça. Un comer-
cial ha de ser simpàtic i és una de les 
qualitats innates que crec que tinc.  

· En aquests anys que has estat 
a l’oficina, has viscut algun mo-
ment de tensió?
Sí, un atracament aquí al carrer 
Major. Era un Dijous Sant. Es van 
presentar dos individus que es posen 

un passamuntanyes de seguida tre-
uen una escopeta. En aquell moment 
estava parlant amb una oficina del 
BBVA a Valladolid o Salamanca per 
conformar un xec. La persona amb 
qui parlava va sentir que es feia l’atra-
cament  i ell mateix va trucar la poli-
cia. Va ser molt ràpid. Als atracadors 
els vam donar un paquet que acaba-
va de lliurar una empresa. Van enca-
nonar fins i tot un client.

· T’has prejubilat als 57 anys. Com 
ompliràs ara el temps lliure?
Ara sóc amo del meu temps i puc 
fer allò que volia fer però no podia 
per qüestió de temps. Vull ajudar el 
meu pare que té un hort a la masia 
de Sant Feliu, crec que li dec perquè 
mai he pogut estar per ell.  Aprendre 
anglès, tocar la bateria, fer més es-
port i passar les pel·lícules familiars 
a DVD... encara en faltaran hores. A 
més vull fer de voluntari de l’Obra 
Social de La Caixa.

  Jordi Rius


