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Setmanari d’informació local

La festa dels Bombers 
Voluntaris transforma el 
Parc en un espai lúdic

Identifiquen dos 
autors d’actes 
vandàlics

Una mostra de Playmobil, l’actuació d’en Peyu i la fira de Sant Josep, principals actes d’una festa local que s’allarga a dilluns

Arriba un Sant Josep de 3 dies

entitAtS | P07

AJUntAment | P4

SegUretAt | P05

els segons
Pressupostos 
Participatius
ACtUALitAt | P3 I SUPLEMENT ACTUAL

Aquest any opten als 150.000 euros dels pressupostos participatius una dotzena de projectes. En la imatge, alguns dels impulsors de les propostes que es podran votar a partir de diumenge. || Q. PASCUAL
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publicitat

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

CASALS DE 
VACANCES 
D’ESTIU

Més informació a:
Regidoria d’Infància i Adolescència

C. Portugal, 2D
Tel. 937144040

www.castellarvalles.cat

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

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

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

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

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

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

Dissabte 18 de març
Pl. Major

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)

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

I també:

Dissabte 18 i 
diumenge 19 de març
Espai Tolrà

Fira “Esplay”
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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el tema de la setmanapressupostos participatius

CATEGORIA A 

PROPOSTES D’INVERSIÓ 
FINS A 10.000 EUROS 

A1 - Parc Street Workout 
Presentat per Oriol Val Lozano  

A2 - Parc Infantil per 
a nadons al centre 
Presentat per Cristina Fortún 

A3 -  Rocòdrom per a infants  
Presentat pel Consell d’infants  

CATEGORIA B

PROPOSTES D’INVERSIÓ 
D’ENTRE 10.000 I 50.000 EUROS 
 
B1 - Museu d’Història de Castellar 
Presentat per l’Arxiu d’Història  

B2 - Renovació de les carrosses
de la Cavalcada de Reis 
Presentat pel grup il·lusió

B3 - Millora de les cruïlles del c. Major
Presentat per l’AmPA el Sol i La Lluna  

B4 - Reforma de les escales dels 
‘Enanitos’ a Sant Feliu del Racó
Presentat per l’ass. de veïns de Sant 
Feliu del racó i el racó 

B5 - Reforma de l’Skate Park
Presentat per Xavier miralles 

B6 - Reforma tècnica de la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu
Presentat per l’etC 

B7 - Millora de seguretat per a la 
mobilitat en bicicleta 
Presentat pel Consell d’infants  

B8 - Escenari cobert per a entitats 
municipals
Presentat per Ass. Juvenil 
Vilabarrakes

B9 - Arranjaments de la plaça
Lluís Companys
Presentat per Antoni tintó

LES DOTZE PROPOSTES 

Per segona vegada en aquest mandat , 
els ciutadans podran decidir a què de-
dica l’Ajuntament una part de la inver-
sió prevista per al 2017. Enguany, una 
dotzena de propostes opten a ser in-
closes en els pressupostos participa-
tius que compten amb una partida de 
150.000 euros, una xifra que equival 
a un 15% del total de la inversió finan-
çada amb recursos propis.  

Els projectes han estat presen-
tats per entitats com l’Arxiu d’Histò-
ria, el Consell d’Infants, l’AMPA de l’es-
cola El Sol i La Lluna o el Grup Il·lusió, 
entre d’altres, i també per ciutadans 
a títol personal. Les iniciatives s’han 
desenvolupat en el marc de procés 
participatiu ‘Box Populi’, i compten 
amb el vistiplau dels serveis tècnics 
municipals quant a la seva viabilitat. 
“Ha estat una sorpresa la gran va-
rietat de propostes que s’han pre-

sentat. La  majoria són millores en 
els espais públics que estan utilit-
zant un gran nombre de persones. 
Entenem que això també respon a 
les ganes que té la ciutadania de Cas-
tellar de millorar l’entorn urbà i de 
fer la vida de la gent del poble més 
amable”, explica Dani Pérez, regidor 
de Govern Obert i Joventut.

Les propostes s’estructuren en 
dues categories: A, fins a 10.000 euros, 
i B, entre 10.000 i 50.000 euros. Per a 
la categoria A es destinaran 50.000 
euros i per a la B  es destinaran 100.000 
euros. En aquest sentit, es duran a 
terme els projectes més votats fins 
exhaurir el pressupost disponible.

exposició pública 
Els projectes es van presentar dijous 
passat, en una audiència pública  a la 
Sala de Plens de Ca L’Alberola. En 
aquesta edició de L’Actual trobareu 
un suplement on es detallen els dotze 
projectes preescollits. Aquesta in-

Dotze propostes ciutadanes d’inversió

Audiència pública de les propostes dels pressupostos participatius, dijous passat.  || Q. PASCUAL

A partir d’aquest diumenge, els castellarencs podran decidir a què es destinen els 150.000 euros dels pressupostos participatius

 Redacció formació  també estarà disponible a 
l’apartat ‘Box Populi’ del web munici-
pal www.castellarvallesa.cat i en una 
exposició que es podrà visitar prope-
rament al Mercat Municipal.  

a partir dels 11 anys 
Coincidint amb la Festa de Sant Josep, 
l’Ajuntament obrirà el període de vo-
tació de les propostes presentades 
aquest diumenge, termini que fina-
litzarà el 23 d’abril. Els resultats de 
la votació es donaran a conèixer el 
dimarts 25 d’abril.  

Una de les principals novetats 
d’enguany és que els castellarencs que 
tinguin 11 anys, o que els facin aquest 
2017, i que estiguin empadronats a la 
vila abans de l’1 de març de 2017, po-
dran participar al procés i votar.  L’edi-
ció anterior el llindar d’edat es situava 
als 16 anys. “Pensem que la cultura 
participativa s’ha de fomentar des 
de l’escola i des què són infants. Pel 
fet que siguin nens i nenes els que 

voten, no significa que no tinguin 
res a dir, ans al contrari, són opi-
nions que s’han d’escoltar perquè 
són molt interessants. Això li dona 
un plus de qualitat a tot el procés”, 
afegeix Dani Pérez. 

votació presencial i on-line

Tots els votants podran triar fins a 
tres propostes de cada categoria, con-
cedint 3 punts a l’escollida en primer 
lloc, 2 punts, a l’escollida en segon lloc, 
i 1 punt, a la triada en tercer lloc. “La 
nostra intenció és que el major nom-
bre possible de castellarencs i cas-
tellarenques puguin participar-hi. 
Pensem que la gent té moltes coses a 
dir de com ha de ser el nostre muni-
cipi i per això posem a l’abast totes 
les eines i recursos que tenim a les 
nostres mans per facilitar al màxim 
el vot de la gent”, detalla el regidor. 

Així, el web municipal oferirà la 
possibilitat de votar a través de l’enllaç 
www.castellarvalles.cat/boxpopulivo-
tacions, que s’activarà el 19 de març. 
Les persones que optin per aquesta 
via hauran d’accedir a aquest web i 
introduir-hi els cinc darrers núme-
ros del DNI/NIE o passaport, la data 
de naixement i un codi d’identifica-
ció personal. També es podrà votar 
de forma presencial, a l’estand de la 
Fira de Sant Josep que s’instal·larà a 
la plaça de la Fàbrica Nova (diumen-
ge 19 de març, de 10.00 a 14.00 h i de 
17.00 a 19.00 h), al Servei d’Atenció Ciu-
tadana d’El Mirador, del 21 de març 
al 21 d’abril, ambdós inclosos (excep-
te festius), als punts informatius ubi-
cats al Mercat Municipal (dissabtes 
25 de març, 1 i 8 d’abril, de 10 a 14 h), i 
a l’estand de la Fira de Sant Jordi que 
s’instal·larà diumenge 23 d’abril a la 
plaça d’El Mirador de 10.00 a 14.00 h 
i de 17.00 a 19.00 h. A partir de la set-
mana vinent, l’Ajuntament enviarà una 
carta a tots els domicilis de Castellar, 
on es detallaran les instruccions de 
votació, es facilitarà el codi d’identi-
ficació necessari per votar per Inter-
net i s’adjuntarà una butlleta de vota-
ció presencial.    
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tradicions

Castellar del Vallès es convertirà 
aquest cap de setmana en el punt 
de trobada de col·leccionistes, ex-
positors i admiradors de la marca 
Playmobil amb la Fira Esplay, orga-
nitzada per Smartplay i Totclicks 
L’Espai Tolrà es convertirà en un 
“parc temàtic” de la marca Playmo-
bil on el món del col·leccionsime es 
combinarà amb diverses propostes 
d’entreteniment infantil i familiar.  

Una fira per gaudir 
de l’univers Playmobil

El regidor Aleix Canalís, la presidenta de Comerç Castellar, Txell Ubals, la regidora Anna Màrmol i el promotor d’Esplay, Ignasi Puig. ||  J. R.

La Fira esplay, de 
col·leccionistes i 
expositors de la 
marca, es farà el 18 i 19

“Basem el projecte en quatre pi-
lars essencials”, explica Ignasi Puig, 
promotor de la fira Esplay. El primer 
dels espais és una exposició d’una de-
sena de diorames que s’instal·laran 
en taules circulars. “Probablement 
és el primer cop que es fa a Cata-
lunya aquesta mena de diorames 
circulars”, admet Puig. Una altra de 
les zones previstes és la fira de col-
leccionistes, amb quatre expositors 
“on la gent podrà comprar produc-
tes Playmobil però amb la parti-
cularitat que pot comprar peces 
per separat, descatalogades, cus-
tomitzades i probablement peces 
que ja han sortit al centre d’Eu-
ropa que encara no han arribat a 
Catalunya”.

Un tercer espai és l’àrea de jocs 
educatius que es treballa sobretot a 

LLEURE | eSPAi tOLrà 

Un cap de setmana per celebrar Sant Josep

Potser pel fet que la festivitat de 
Sant Josep cau en diumenge i dis-
sabte es poden muntar activitats, 
enguany el programa d’actes de la 
Fira de Sant Josep està més farcit 
que altres anys. El regidor de Cul-
tura, Aleix Canalís, ha explicat que 
“considerem que la Fira de Sant 
Josep és com la nostra Festa Gran 
d’Hivern”. Una de les principals 
novetats d’aquesta edició és que 
l’Ajuntament de Castellar  tornarà 
a repartir crema catalana,  “una 
tradició que malauradament vam 
deixar de fer fa uns sis anys per 
raons presupostàries”, recalca Ca-
nalís. La Pastisseria Andreví elabo-
rarà unes 750 racions gratuïtes de 
crema catalana que es repartirar 
diumenge a partir  de les 17.30 h co-
incidint amb l’audició de sardanes 
de la Cobla Ciutat de Girona.

Com cada any, hi haurà la tra-
dicional fira d’aliments artesanals 
amb una cinquantena de parades 
ubicades per segon any a la plaça 
de la Fàbrica Nova. Entre els pro-
ductes que es podran trobar hi ha 
embotits, formatges, pa , llaminadu-
res, vins i caves, productes de pas-
tisseria, bacallà, mel o melmelada. 
“ A més de les parades d’aliments, 
amb presència d’algun food truck, 
tenim una desena d’entitats que 
tindran presència a la fira”, expli-
ca la regidora de Dinamització Eco-
nòmica, Anna Màrmol. Entre aques-
tes entitats, hi ha la parada d’ERC 

LLEURE I GASTRONOMIA | 18-19 De mArÇ

-que organitza el primer concurs 
de cuina de mongeta del ganxet- , la 
de Cal Gorina- que també presen-
tarà la seva campanya de captació 
de socis a més de celebrar una cal-
çotada-, l’estand de l’Ajuntament 
sobre Pressupostos Participatius, 
ADA, l’OSB, Càritas, l’entitat Stop 
Bullying, l’escola El Casal, ANC, la 
PAH i els Castellers de Castellar.

Com a activitats paral·leles,  a 

més de la crema, hi ha el tradicional 
repartiment de coca  - a les 10.30 h- i 
la Roda del Ball de Gitanes.

artcàdia i peyu, el dia 18
Dissabte 18 ja es viurà de ple la festa 
de Sant Josep, amb dues cites cultu-
rals: la segona edició  dels Petits Con-
certs de Sant Josep, una proposta or-
ganitzada per l’Ajuntament, l’escola 
Artcàdia i amb la col·laboració dels 

Un dels expositors atenent uns clients durant la passada edició de la Fira de Sant Josep. || Q. PASCUAL

Gegantets El Sol i la Lluna de l’Es-
bart Teatral. L’activitat es farà a la 
plaça Major amb dues sessions (a 
les 10.30 i 12.15 h) a més d’una xoco-
latada infantil (11.45 h) i una ballada 
dels Gegantets a partir del migdia.

El dissabte es tancarà amb l’es-
pectacle teatral iTime amb l’humo-
rista Peyu a l’Auditori  Municipal a 
partir de les 20.30 h (veure més in-
formació a la pàgina 18). 

es recupera la tradició de repartir racions de crema catalana després de sis anys de no fer-se per raons de pressupost

  Jordi Rius

través de l’aprenentatge i amb la in-
corporació d’iconografia Playmobil 
a escala humana. El darrer espai són 
els tallers de creativitat amb dife-
rents propostes de manualitats per 
aplicar les arts plàstiques. 

Des del 2 de març i fins avui, 24 
comerços associats a Comerç Caste-
llar han exhibit als seus aparadors di-
orames i figures Playmobil gegants. 
La presidenta de Comerç Castellar, 
Txell Ubals,  ha explicat que l’experi-

ència ha estat “molt positiva i tant 
els comerços com els clients -que 
han participat en un concurs foto-
gràfic a Instagram- s’hi han bolcat”. 
Dotze figures també s’exposaran al 
photocall de la Fira Esplay.  || J. R.

Dissabte 18

De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h Fira ‘esplay’
espai Firal i Central espai tolrà 

2a edició Petits concerts de Sant 
Josep a càrrec d’Artcàdia 
10.30 h Petits concerts 1a sessió 
11.45 h   Xocolatada infantil 
12 h  Ballada dels gegantets el Sol i 
La Lluna i Xaranga de l’Artcàdia 
12.15 h   Petits concerts 2a sessió 
Plaça major 

20.30 h itime amb l’humorista Peyu 
Auditori miquel Pont

 
Diumenge 19 
 
De 10 a 20 h Fira alimentària 
Plaça de la Fàbrica nova
10.30 h repartiment de coca
D’11 a 14 h  roda de Ball de gitanes
11.30- 12 h  1r concurs de cuina de 
mongeta del ganxet organitzat per 
erC (13 h - lliurament de premis) 
14 h Calçotada popular Cal gorina
17.30 h repartiment de crema
17.30 h Sardanes amb la Cobla Ciutat 
de girona 
De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h Fira ‘esplay’
espai Firal i Central espai tolrà

PROGRAMA SANT JOSEP’17
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via pública

La Policia Local ha instruït diligènci-
es penals per poder imputar un ciu-
tadà castellarenc de 19 anys com a un 
dels presumptes autors d’uns actes 
vandàlics que van tenir lloc la nit del 
21 al 22 de gener al parc de Colobrers.
Com a conseqüència d’aquesta acció, 
protagonitzada per diverses perso-
nes, es van generar desperfectes per 
valor de més de 5.000 euros en dos 
fanals i la tanca perimetral que se-
para el parc de les pistes municipals 
d’atletisme.

Arran d’aquests fets, la Poli-
cia Local va obrir una investigació i, 
a partir d’unes proves gràfiques, ha 
pogut identificar un dels presump-
tes autors. Les diligències penals 
s’han fet arribar al Jutjat de Guàr-
dia de Sabadell.

El cos local de seguretat con-
tinua la investigació amb l’objectiu 

identificat un dels presumptes 
autors d’un acte vandàlic 
els fets van tenir lloc la nit del 21 al 22 de gener i es van generar 
desperfectes per valor de 5.000 euros en dos fanals i una tanca perimetral

  J. Rius

Contenidors  cremant al carrer de l’Alguer, al tocar de la Plaça Catalunya. || P. MUNT

Uns dels fanals  trencats a les pistes municipals d’atletisme. || CEDIDA

SUCCESSOS | PArC De COLOBrerS

d’identificar la resta de participants 
en aquesta bretolada. El regidor de 
Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, ha 
apuntat que els presumptes autors  
“no formen part de cap grup siste-
matitzat” i que busquen simplement 
“destruir per destruir, potser ex-
citats per alguna beguda o algun 
tipus de substància”. 

crema de quatre contenidors

D’altra banda, la Policia Local ha ins-
truït diligències informatives arran 
de la crema de quatre contenidors 
de residus al carrer de l’Alguer, la 
matinada de dissabte, 11 de març. A 
banda del cost dels contenidors, va-
lorats en 4.000 euros, aquest acte 
vandàlic també va causar desper-
fectes importants en cinc cotxes que 
es trobaven a aparcats en aquesta 
mateixa via.

Els bombers van rebre l’avís 
cap a la 1.30h de la matinada, aler-
tant de que cremaven diversos con-

tenidors. Les primeres actuacions 
les van realitzar els mateixos veïns, 
remullant els seus vehicles mentre 
els bombers anaven de camí. “No 
ens hi podíem ni apropar, hi havi-
en unes flames espectaculars i una 
temperatura massa elevada”, ex-
plicaven els veïns. 

De fet, mitja dotzena de vehicles 
van patir danys a causa de l’escal-
for provocada per les fortes flames.
Segons alguns testimonis, es tracta-
ria d’un incendi intencionat, ja que 
van sentir petards i sorolls a la zona. 
Els bombers de Sabadell van sufo-
car les flames.

La Policia Local, que té indicis 
sobre la possible autoria, està inves-
tigant els fets. Així mateix, fa una 
crida per tal que si qualsevol perso-
na va ser testimoni d’aquesta acció 
vandàlica o en té alguna informació 
relacionada s’hi posi en contacte al 
més aviat possible (c. Sant Llorenç, 
7, tel, 937144830).  
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El portaveu del grup parlamentari 
del PP català, Xavier Garcia Albiol, 
es va reunir dilluns a la tarda a Cas-
tellar amb una cinquantena d’afili-
ats i simpatitzants del PP del Vallès 
Occidental. La finalitat de la troba-
da era canviar impressions i “expli-
car-los la línia de treball que segui-
rem quan assumeixi la presidència 
els propers 25 i 26 de març en el 14è 

garcia Albiol : “el PP ha de recuperar 
la representació territorial”

el líder català del 
PP es va reunir a la 
vila amb militants 
de la comarca

Congrés Autonòmic”, va explicar 
Xavier Garcia Albiol. Segons va ex-
plicar, una de les seves principals pri-
oritats serà obtenir la representació 
territorial que “crec que li corres-
pon al PP”. Va recordar que al 2015 
“vam passar els pitjors moments, 
els regidors municipals van pagar 
les retallades de la crisi, la corrup-
ció d’alguns companys i ara és el 
moment propici per recuperar la 
presència municipal”.

Respecte a la demanda històri-
ca de Castellar de connectar la B-124 
amb una via principal, el polític va dir 
que ara que la situació econòmica 
permet plantejar inversions, “crec 
que seria el moment que féssim 

PARTIT POPULAR | trOBADA VALLèS OCCiDentAL

justícia amb les infraestructures”.
Albiol visitava Castellar el ma-

teix dia que es coneixia la sentència 
de Mas, Rigau i Ortega pel 9-N. El 
popular va manifestar que tenia una 
doble sensació: “Tristor perquè, 
per primera vegada a la història, 
un president de la Generalitat ha 
estat condemnat i per altra banda, 
reconfortats per veure com l’estat 
de dret funciona”.

Albiol va rebre, de mans del pre-
sident del PP local, Antonio Carpio, 
un saquet de mongetes del ganxet. 
Carpio va assegurar sentir-se molt 
content perquè Albiol hagués esco-
llit Castellar per presentar el seu 
projecte a la comarca.  || C. DOMENE

Albiol va rebre de mans d’Antonio Carpio un saquet de mongetes del ganxet. || C. DOMENE

L’assemblea del PSC de Castellar va reelegir el passat dissabte a José 
Leiva com a primer secretari de l’agrupació. Leiva, que va rebre el recol-
zament del 93% de l’assemblea, repeteix mandat amb una àmplia reno-
vació del seu equip, segons han explicat els socialistes en un comunicat. 
La nova Comissió Executiva la completen Daniel Pérez (secretari d’Or-
ganització i Finances), Joan Creus (Política Municipal), Maribel Vilches 
(Dinamització), Pilar Falgueras (Militància), Óscar Lomas (Acció Elec-
toral), Francesc Bringueret (Acció Política), Sebastià Vivas (Comunica-
ció) i Nakor Bueno (Vocal). 

També es va escollir a Daniel Pérez, Joan Creus i Maribel Vilches 
com a representants al Consell de Federació del PSC Vallès Occidental 
Sud. La delegació castellarenca la completen, com a membres nats, José 
Leiva, en qualitat de nou primer secretari; Francesc Bringueret, com a 
membre de l’executiva de la Federació; i Ignasi Giménez, com a president 
del Consell Territorial del PSC Vallès Occidental Sud.

En el seu discurs, José Leiva va destacar que “cal treballar per re-
novar la confiança dels castellarencs en les properes eleccions munici-
pals”. Així mateix, va avançar que un dels principals objectius pels pro-
pers mesos és dissenyar “un pla de dinamització del nou local, que 
posarem a disposició de tots els ciutadans de Castellar”. Per últim, 
va anunciar una nova campanya d’afiliació per tal de ampliar la base so-
cial de l’organització.  || REDACCIó

Pepe Leiva reelegit primer 
secretari del PSC local

Pepe Leiva s’adreça als militants presents a l’assemblea. || CEDIDA

SOM DE CASTELLAR-PSC | ASSemBLeA

política

“El sistema sanitari català 
està infrafinançat” 

ERC | mAneL BALCeLLS

L’exconseller d’Universitats i Re-
cerca, Manel Balcells, va passar di-
jous passat pel cicle de conferències 
d’ERC La República que Farem. Bal-
cells, forma part del Consell Asses-
sor per a la Sostenibilitat i el Progrés 
del Sistema Sanitari de la Generali-
tat. Durant la xerrada, Balcells, va fer 
una diagnosi sobre l’estat actual del 

sistema sanitari i sobre com s’hauria 
d’articular en cas que s’assolís una 
República Catalana. “Si seguim 
com fins ara tindrem un sistema 
col·lapsat, deficient i fragmen-
tat”, va dir Balcells. 

El ponent va assegurar que 
actualment “el sistema sanitari 
català està infrafinançat”, per-
què “només hi dediquem prop 
del 5,5% del PIB”, una xifra que 
segons Balcells podria créixer fins 
el 10% seguint el model dels països 
nòrdics.  En paraules de Balcells, cal 
redefinir el sistema sanitari en base 
a la realitat social i  a partir de l’efi-
ciència, amb “un model de gestió 
transparent i no funcionarial, in-
vertir més diners però fer-los ser-
vir de manera diferent”.  || R.G.

El passat cap de setmana va tenir lloc a Vilanova i la Geltrú el XIXè Con-
grés de la Joventut Nacionalista de Catalunya, al qual van assistir-hi mili-
tants de l’organització del nostre municipi. Dos d’ells, Jordi Taló, ara pre-
sident del PDeCAT a Castellar, i Marc Granados (en la imatge, dempeus, 
primer i tercer per l’esquerra), van rebre el reconeixement de l’organit-
zació jove pels seus anys de militància que ara abandonen en superar els 
30 anys d’edat.  || REDACCIó

JNC | COngrÉS nACiOnAL

Reconeixement de la JNC a castellarencs

L’ANC no accepta una decisió ju-
dicial que posa en qüestió els fona-
ments de l’Estat de Dret, i fa una 
crida a la ciutadania a preparar-se 
per acompanyar i defensar les ins-
titucions legítimes en els mesos 
claus d’avui fins al referèndum”. 
Així ha valorat l’Assemblea Territo-
rial de Castellar del Valllès de l’ANC 
la resolució del TSJC, que dilluns 
va culpar Artur Mas, Irene Rigau i 
Joana Ortega de desobediència per 
la consulta del 9-N. 

Segons diuen, la sentència del 
TSJC “és greu” perquè, per prime-
ra vegada, “en la nostra democrà-
cia es condemna per haver permès 
posar les urnes” i assenyalen que 
la condemna per desobediència “és 
més elevada fins i tot que la que la 
fiscalia sol·licitava”.  || REDACCIó

9N | SentènCiA tSJC

L’ANC no accepta 
la sentència contra 
Mas, Ortega i Rigau
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entitats

Una festa per conèixer els bombers de Castellar

el Parc de Bombers 
local va obrir portes 
diumenge per 
convertir-se en un 
espai lúdic i festiu

Els Bombers Voluntaris de la vila van 
organitzar, diumenge passat, una 
nova edició de la Festa del Patró dels 
Bombers. Una festivitat que es cele-
bra el 8 de març en honor a Sant Joan 
de Déu i que a Castellar va perme-
tre generar, per un dia, molt de mo-
viment al Parc de Bombers.

La jornada va començar a les 9 
del matí amb un esmorzar que con-
sistia en una xocolatada. Al llarg de 
tot el matí, els infants van poder jugar 
amb un inflable i tots els assistents 
van poder visitar les instal·lacions del 
Parc de Bombers i les equipacions 
dels voluntaris. La gran atracció va 
ser el ‘Rodafoc’, “un camió de bom-
bers vell, que està guarnit, perquè 
la gent el pugui veure”, va explicar 

Cisco Altarriba, cap del Parc de Bom-
bers Voluntaris de Castellar. Instal-
lat just davant de l’edifici, va cridar 
l’atenció de molts dels visitants que 
no van perdre l’oportunitat de pu-
jar-hi, observar-lo i aconseguir-ne 

  Anna Parera

BOMBERS |  FeStA DeL PAtró

Els nens van poder estar al costat dels bombers durant tota la jornada de portes obertes al Parc de Bombers . || Q. PASCUAL

un record fent-se fotografies dins 
aquest camió. Per altra banda, la 
Cantina dels Bombers va oferir du-
rant tota la festa refrescs i aperitius.

A les 12 del migdia, els bombers 
van tornar a oferir el ‘ball bomberil’, 

una actuació que va sorgir a la festa 
del 2016. “Ens van engrescar l’any 
passat a moure el cos i aquest any 
ho hem tornat a repetir”, va expres-
sar Altarriba. “Ens hem fet un fart 
de riure i la gent ha pogut ballar, 

va afegir. Una coreografia que van 
muntar gràcies a la dona d’un dels 
bombers del Parc que els va anar do-
nant les indicacions. 

A les 13h també es va fer el si-
mulacre de rescat i actuació en un 
vehicle incendiat. A les 14h va arri-
bar la darrera activitat de la jornada, 
el dinar. Van participar-hi un cente-
nar de persones i va ser “un punt de 
trobada, en el qual ens sentim molt 
bé. Veiem gent que no són habitu-
als aquí al Parc i trenquem amb la 
rutina que tenim”, va assegurar el 
cap del Parc de Castellar.

La festa del Patró dels Bombers 
es va començar a fer fa molts anys a 
l’antic Parc de Bombers. Aleshores 
només consistia en un dinar, però 
“de mica en mica va anar progres-
sant fins que s’ha acabant fent una 
festa oberta a tot el poble”, va de-
tallar Altarriba.

jornada de donació de sang, el 25
Amb la col·laboració del Banc de 
Sang i Bombers amb Cor , els bom-
bers de la vila promouran una jorna-
da de donació de sang a la plaça d’El 
Mirador. La unitat mòbil  per donar 
sang s’instal·larà a Castellar entre 
les 10h i les 14h.
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Més informació: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/, 

www.castellarvalles.cat 

Preinscripció 
escolar 

curs 2017-2018

Calendari

Educació infantil (2n cicle),
primària i secundària

· Presentació de sol·licituds al centre: 
 del 23 de març al 4 d’abril (per Internet, 
 fins a les 23.59 hores del dia 4 d’abril)

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

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

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

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

· Publicació de la llista ordenada definitiva: 
 8 de maig

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

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

· Període de matriculació: 
 del 12 al 16 de juny

formació

Oriol Torrecillas, Verònica Montforte i Xavier Plana amb Ignasi Giménez. || CEDIDA

UAB | COmArCA

Estudiants, 
joves i agents 
de canvi

Els castellarencs Oriol Torreci-
llas, Verònica Montforte i Xavier 
Plana són tres estudiants castella-
rencs que formaran part del projec-
te de formació i ocupació per a joves 
“Digital&Green Skills Vallès”.

El projecte, impulsat pel Con-
sell Comarcal, la UAB i Eurecat, pre-
tén formar professionals qualificats de 
qualsevol especialitat perquè puguin 
innovar en l’àmbit social i comunita-
ri i despertar alternatives d’ocupació 
en el procés de la transformació digi-
tal i sostenible. El projecte treballa-
rà amb 25 joves, d’entre 21 i 28 anys, 
que seran agents de canvi gràcies als 
coneixements i recursos que se’ls fa-
cilitaran. Comptaran amb el suport 
de professionals de la docència i del 
coaching professional especialitzat 
per treballar oportunitats en el marc 
d’una plataforma d’innovació i cocre-
ació oberta. El president del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi 

Giménez, present a la inauguració, ha 
expressat que el projecte és una aposta 
important: “Estem en uns moments 
de canvi, un moment important per 
construir un nou model econòmic en 
el territori, un model que aposti per 
la innovació, per l’economia digital, 
la sostenibilitat i el medi ambient i 
una economia més social, perquè es 
posin les bases i no es torni a produ-
ir una crisi com la que hem viscut”. 

Els i les 25 joves participants 
s’han seleccionat d’entre 105 perso-
nes, de tota la comarca, que es van in-
teressar pel projecte.  Són joves amb 
una procedència territorial diversa 
i amb perfils professionals molt he-
terogenis .  

La Diputació de Barcelona ha 
aprovat destinar 9,4 milions d’eu-
ros a les llars d’infants munici-
pals, amb la finalitat de contri-
buir a finançar les despeses dels 
ajuntaments que corresponen a 
la segona part del curs 2015/2016.

Quan la Generalitat va fer 
la reducció pressupostària i va 
deixar de pagar la subvenció de 
les escoles bressol al 2012, la Di-
putació de Barcelona va assumir 
un finançament d’Escoles Bres-
sol de fins a 875 euros per plaça.

“La Diputació dona una 
part a l’avançada als ajunta-
ments amb una aproximació 
numèrica, llavors els ajunta-
ments justifiquen quants alum-
nes tenen, si fan jornada sence-
ra, si tenen alguna necessitat... 
i a partir d’aquesta justificació, 
es dona la part que falta fins a 
aquests 875 euros, que són els 
9,4 milions que es van aprovar 
la setmana passada”, detalla 

58.000 € per a escoles 
bressol municipals

DIPUTACIÓ | SUBVenCió

El Grup Parlamentari Socialista i el 
de Catalunya Sí que es pot es van re-
unir divendres  passat al Parlament 
amb representants del món munici-
pal per reclamar al Govern de la Ge-
neralitat compromís amb la xarxa 

Clam pel finançament de les 
escoles bressol municipals

Alcaldesses i alcaldes amb parlamentaris del PSC i de CSQP al Parlament. || CEDIDA

d’escoles bressol municipals. El Grup 
Parlamentari Socialista reclama el 
compliment de l’esmena que ha intro-
duït al Pressupost del 2017 i que re-
clama recuperar la corresponsabili-
tat del Govern amb les llars d’infants 
municipals recuperant un mòdul de 
1.600 € per plaça. L’alcalde de Caste-
llar del Vallès, Ignasi Giménez, que ha 

 Cristina Domene

 Cristina Domene

PARLAMENT | PSC i CAtALUnyA Sí qUe eS POt

participat en aquesta trobada, ha re-
cordat que Castellar compta amb 120 
places entre les dues Escoles Bressol 
Municipals. “Existia el compromís 
-formalitzat a través d’un conveni 
amb la Generalitat de Catalunya- 
de fer un finançament a terços, 
és a dir, una part la pagava l’ajun-
tament, una altra la Generalitat i 
una altra les famílies. A partir del 
2012, la Generalitat va renunciar 
a aquest compromís, això vol dir 
que els 1.600 euros per alumne que 
havia d’aportar la Generalitat, no 
l’estem rebent i ho hem hagut d’as-
sumir els ajuntaments”.

Durant la roda de premsa que 
s’ha fet després de la reunió de tre-
ball, la portaveu del grup socialista, 
Eva Granados, ha recordat que per 
primera vegada “esmenes dels grups 
de l’oposició han prosperat i s’incor-
poraran al dictamen de la comissió 
d’Economia, ara s’ha de complir”.

A causa de l’incompliment de la 
Generalitat amb el finançament de les 
escoles bressol, 30 ajuntaments van 
presentar un contenciós administra-
tiu del qual estan esperant encara la 
resolució. 

Rafa Homet, diputat d’Educació de 
la Diputació de Barcelona i portaveu 
municipal d’ERC a Castellar.

D’aquests 9,4 milions, 58.000 
euros són per a finançar part de les 
places de les Escoles Bressol Muni-
cipals de Castellar del Vallès, l’EBM 
El Coral i EBM Colobrers.

A més, és previst que la prope-
ra setmana s’aprovin les beques d’es-
colarització per accedir a les escoles 
bressol. “A principi de mandat hi 
havia beques de menjador per a 
escoles bressol 0-3, però vam valo-
rar la incongruència de tenir una 
beca que subvenciona un menjador 
d’un servei que ja té un cost elevat 
d’entrada. Per tant, la lògica és una 
beca que ho cobreixi tot i no només 
una part”, explica Homet. Per aquest 
motiu, s’ha doblat el pressupost d’1,5 
a 3 milions d’euros. 

El suport a les llars d’infants mu-
nicipals s’emmarca dins el Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019, impul-
sat per la pròpia Diputació.  || C.D.

És la subvenció que atorga la Diputació 
corresponent a la segona part del curs 15/16 
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illa del centre

L’Ajuntament ha fet públic aquesta setma-
na un segon bloc de resultats  de l’enques-
ta realitzada el passat mes de febrer a 555 
veïns i veïnes. El sondeig, encarregat pel 
consistori, tenia com a objectiu recollir 
informació sobre els hàbits de mobilitat 
i de comportament de la població quan 
accedeix a l’illa que conformen els car-
rers Major, de les Fàbregues, Mestre Ros, 
Roger de Llúria, avinguda de Sant Este-
ve, Sant Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà i 
General Boadella. En aquesta ocasió, el 
fet més destacat de l’enquesta és que un 
88% de la població que accedeix al centre 
de la vila ho fa per anar a comprar. Les 

9 de cada 10 visitants del centre hi van per comprar
La segona part de l’enquesta encarregada per l’Ajuntament es centra en els hàbits dels vilatans que es mouen pel centre

dades obtingudes a partir de l’enquesta 
indiquen que “la gent accedeix princi-
palment al centre per la seva oferta 
comercial”, entre altres raons. També 
destaca que un 49% s’hi desplaça per 
motius culturals i d’oci, com per exemple 
anar a la Biblioteca o a l’Auditori, i que un 
48% ho fa per l’oferta de lleure i restau-
ració. Ja en menor mesura, els enques-
tats exposen altres motius com són: anar 
a fer gestions a l’Ajuntament o El Mira-
dor, en un 27% dels casos; fer ús de ser-
veis personals (metge, fisioteràpia, per-
ruqueria,...) en un 25%; utilitzar serveis 
professionals (gestoria, advocat, nota-
ri, correus, entitats financeres...), en un 
23%; i anar a escola o a cursos de forma-
ció, en un 19% dels casos.

ENQUESTA | AJUntAment

Pel que fa als hàbits de compra, l’en-
questa indica que “en un 92% s’acudeix 
al centre per comprar productes fres-
cos d’alimentació (pa, carn, fruita, ver-
dures, peix...)”. Un 60% hi acudeix per 
fer les compres d’alimentació seca (en-
vasats, begudes, etc.); un 33% hi va per 
fer compres d’equipament de la persona; 
un 20% per adquirir articles de floriste-
ria, regals, llibres o informàtica i un 15% 
per fer compres d’equipament de la llar 
(mobles, roba, estris de cuina i neteja...).

El sondeig també recull la nota que 
hi posen els enquestats a l’oferta del cen-
tre de la vila. En concret, “un 65% dels 
enquestats puntuen l’oferta comerci-
al i de serveis del centre amb nota alta 
(amb valoracions que van del 7 al 10), 

 Redacció pràcticament un 27% l’aprova (amb 
notes de 5 i 6), mentre que tan sols un 
8% la suspèn (amb notes que van de l’1 
al 4)”. Pel que fa als establiments que es 
visiten habitualment, destaquen en per-
centatges molt similars les botigues dels 
diferents carrers (64%), el Mercat Mu-
nicipal (60%) i el supermercat de l’inte-
rior del Mercat Municipal (també en un 
60% de les respostes). Pel que fa al mer-
cat ambulant dels dissabtes, un 19% afir-
ma anar-hi. 

En relació amb els hàbits ambien-
tals, un 85% de les persones enquestades 
afirma que va a comprar amb bossa reu-
tilitzable, cistell o carretó, mentre que la 
resta demana bossa a la botiga o utilitza 
altres mètodes.  

Motius de visita al centre

Compres 88,11%

Cultura i oci 49,19%

Lleure, 
restauració 47,75%

Gestions 
Ajuntament 21,21%

24,86%

22,70%

19,10%

11,71%

Serveis 
personals

Serveis 
professionals

Formació
Escola

Altres

Compres més habituals

Alimentació 
fresca

89,91%

60,90%

28,83%

20,18%

15,32%

7,03%

2,52%

Alimentació 
seca

Equipament de 
la persona

Flors, regals, 
llibres, 
informàtica

Equipament 
de la llar

No hi compro

Altres

Valoració de l’oferta comercial

Entre 7 i 10 65,05%

26,67%

8,28%

Entre 5 i 6

Entre 0 i 4

És l’univers 
total de 

persones que 
han participat 
en l’enquesta

ENQUESTATS

555

 || FONT: AJUNTAMENT DE CASTELLAR
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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.
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40.000 pàgines vistes al mes

Finalment la inseguretat que sentim 
alguns veïns de Castellar que residim 
als carrers propers a la Plaça de Ca-
talunya es va acabar materialitzant 
amb la crema deliberada de quatre 
contenidors al carrer Alguer la ma-
tinada del diumenge dia 12. 
A les 01:30 aproximadament molts 
veïns d’aquest carrer ens vam desper-
tar sobresaltats pels espetecs produ-
ïts per la crema total dels contenidors 
que va aixecar grans flames i que va 
socarrar també quatre cotxes que hi 
havia aparcats, un arbre i una barana. 
Un conjunt de veïns va intentar sofo-
car el foc de forma espontània a base 

Crema de contenidors       
al carrer Alguer

 Pilar Munt Vidal

 Marc Granados i Jordi Taló*

 Damià Peró*

l darrer cap de setmana 
es va celebrar el XIXè 
Congrés de la Joventut 
Nacionalista de Catalu-
nya (JNC), moment en 

el que molts ens vam “jubilar” de l’or-
ganització un cop arribats als nostres 
30 anys d’edat. Podem dir ben alt que 
el nostre pas per la JNC ens ha deixat 
empremta en molts sentits, sobretot, 
ens sentim orgullosos d’haver contri-
buït a una de les causes més nobles 
que pot tenir una persona: servir al 
seu país, la seva gent, i als anhels de 
llibertat nacional. Marxem de l’or-
ganització havent fet un gran recor-
regut i un munt d’amics amb qui de 
ben segur ens retrobarem lluitant 
per la justícia social i per la llibertat 
del nostre país. 
En un món cada vegada més complex, 
amb populismes tant d’esquerres com 
de dretes, com a joves reivindiquem 
la necessitat de construir un projecte 
polític basat en valors on el mèrit i la 
honestedat siguin claus. No ens valen 
ni les excuses ni les paraules buides 
de contingut. La JNC ha demostrat al 
llarg de tots aquests anys ser una eina 
útil de construcció nacional, de justí-
cia social i de llibertat, sempre amb 
un  discurs integrador. I és en aquest 
sentit que  reivindiquem la bona po-
lítica, ni la vella ni la nova, sinó aque-
lla que es fa amb tot el sentit que per 
a nosaltres té la política: la d’escoltar, 
proposar, debatre, i entendre’s sense 
ressentiments ni premisses ideològi-
ques preconcebudes. 
Estem molt satisfets de que la nos-
tra tasca continuï amb altres joves 
castellarencs i d’arreu de Catalunya 
que s’han incorporat en el projecte de 
la JNC. Sense cap mena de dubte, el 
que fa més il·lusió és veure que hi ha 
relleu. Volem sumar, molts més. Així, 
de ben segur, no defallirem en el camí 
cap a la llibertat.
* Exmembres de la JNC Castellar 

i triéssim a l’atzar un 
nadó qualsevol dels 
que naixerà aquest 
2017, podríem afirmar 
amb tota certesa que si 

aquest és una nena, patirà discrimi-
nació per qüestió de gènere al llarg 
de la seva vida. Si la casualitat ens 
portés a triar una nouvinguda nas-

E

S

Ni vella ni nova política: 
bona política

Cap a la igualtat real

 Alumnat de sisè de l’escola
Sant Esteve

Donem la cara 
per les abelles

Els nens i nenes de sisè de l’escola 
Sant Esteve hem participat en el 
III Concurs per a escolars de sisè 
de primària de Catalunya «La im-
portància de les abelles». Havíem 
de presentar un pòster d’aquest 
tema. Tot va començar quan una 
companya nostra ens va portar el 
cartell amb la convocatòria. De se-
guida ens vam animar a començar 
un projecte d’investigació.
Hem descobert la seva vida comuni-
tària, els seus enemics, com els afec-
ta el món de les comunicacions, de 
la industrialització i el món digital, 
hem comprovat que l’hexàgon és la 
forma geomètrica ideal per crear un 
rusc, que la regla de tres ens ajuda a 
resoldre problemes, hem creat es-
lògans, hem fet un díptic divulgatiu, 
enquestes i moltíssimes més coses 
al llarg de la nostra investigació.
Hem estat pensant com confeccio-
nar el pòster, tenint molt present la 

seva finalitat:  fer una bona divulga-
ció. Hem escollit tres línies de tre-
ball: les abelles en perill d’extinció, 
la importància de les abelles i les 
abelles «un negoci a mitges».
Estem molt contents i contentes 
perquè a través d’aquest projecte 
hem après molt d’aquest tema i hem 
posat el nostre granet de sorra expli-
cant a molta gent el que hem desco-
bert. A més, hem guanyat el primer 
premi, que són 500 euros i una visi-
ta a un centre punter d’apicultura. 
Una part dels diners del premi seran 
destinats a l’associació d’apicultors 
de Catalunya i la resta pel nostre vi-
atge de final de primària.
L’Associació d’Apicultors de Barcelo-
na farà servir aquest pòster per mos-
trar-ho a les seves conferències, per 
donar a conèixer les dificultats que 
tenen les abelles avui en dia.
Hem demanat als organitzadors del 
concurs que ens deixin el pòster per 
poder presentar-ho als nostres com-
panys d’escola i a les nostres famílies.
Per fer-ne més difusió, exposarem 
el nostre pòster a Cal Calissó, el 
podreu visitar del 15 al 29 de març. 
A més, el dimecres 22, de 18.30 h a 
19.15 h, farem una petita explicació 
del nostre projecte. Us esperem!

Sortida a Can Borrell 

Emmarcat dins dels actes del Dia de la Dona, dijous de la setmana passada es va 
celebrar una nova caminada dins del cicle Vine i Camina + 60 sota el nom de Fem 
passes contra la violència vers les dones Un dia perfecte per a recórrer diferents 
barraques de vinya recuperades a l’entorn de la casa Can Borrell. Es tractava d’un 
itinerari de 7 km i dificultat mitjana per diferents barraques de vinya recuperades 
a l’entorn de Can Borrell. El bon temps va acompanyar els participants a la sorti-
da. La propera sortida del cicle serà el dijous 20 d’abril pels entorns de Sant Llo-
renç Savall - Sant Jaume de Vallverd, de 7,4 km  || REDACCIó

FOTO DE LA SETMANA

cuda a Suècia segurament aquesta 
discriminació seria mínima, i els seus 
efectes menys evidents, però també 
existiria. Ara bé, imaginem que l’at-
zar ens porta a una nena nascuda a 
Nigèria o a la república popular del 
Congo. Segurament l’impacte de la 
discriminació patida per aquesta 
nena al llarg de la seva vida és ini-
maginable des de la nostra pròpia 
realitat occidental. És per tant, evi-
dent, que s’han fet molts progres-
sos en matèria d’igualtat de gènere 
en les democràcies més avançades, 
però encara queda molt camí per ar-

ribar a la igualtat real.
Si ens fixem en quins són els països 
que més s’han acostat a la igualtat 
real veurem que són aquells de tra-
dició socialdemòcrata, com Finlàn-
dia o Noruega,  on hi ha hagut una 
inversió pública social per habitant 
de les més altes del món. L’impacte 
de l’estat per reduir la discriminació 
no es redueix només a les polítiques 
d’igualtat, sinó que també és inherent 
en la resta de polítiques públiques 
com l’educació, la sanitat, la regu-
lació laboral... Ens hauria d’avergo-
nyir, al 50% de població masculina, 

que l’estat del benestar hagi de legis-
lar d’una manera discriminatòria a 
favor de la igualtat, per provar d’era-
dicar unes pràctiques que arrosse-
guem des de fa mil·lennis.
 Queda molta feina per fer, però hi ha 
una tasca que és la més difícil, i pos-
siblement l’ única que ens alliberi de-
finitivament. Aquesta tasca és edu-
car les futures generacions perquè 
s’alliberin de l’herència patriarcal. 
Tallar de soca-rel tots els costums 
i tradicions sustentats en la imposi-
ció de l’home sobre la dona. Segura-
ment, un canvi moral d’aquestes di-

mensions és ja impossible per a tots 
aquells que hem crescut en aques-
tes societats, però els hi devem a les 
futures generacions. Els hi devem 
a les nostres filles, i també als nos-
tres fills, per que al cap i a la fi serà 
positiu per a tota la societat. Si real-
ment els nens i nenes creixen en un 
clima d’igualtat i fraternitat, on els 
estímuls socials, familiars i escolars 
són una mostra d’aquesta igualtat 
real de gènere llavors ja no caldrà la 
imposició legislativa, doncs l’obliga-
ció serà de caràcter moral.
*Decidim Castellar

de cubells d’aigua i remullant els cot-
xes per apaivagar l’impacte de l’escal-
for. La policia va coordinar la situació 
i els bombers van arribar a temps. La 
crema té tots els números d’haver 
estat intencionada ja que, segons un 
dels primers veïns a acudir a l’extinció 
del foc, el primer contenidor a cremar 
va ser el de paper i cartró.
A mi, particularment, se m’han acabat 
les paraules després de descriure i de-
nunciar diverses vegades la situació del 
barri: els fets parlen per sí sols. Viure a 
Castellar i als seus entorns ara mateix 
és viure en un poble amb constants so-
bresalts, i això dol, perquè aquest no és 
el poble que volem i en canvi és el que 
tenim a causa de la presència d’alguns 
grups de joves delinqüents. Calen d’im-
mediat i de forma urgent mesures pre-
ventives i dissuasives si no volem que la 
suma d’actes vandàlics sigui encara més 
gran. Realment, no ens podem encantar.
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opinió

 vegades ens costa tro-
bar les paraules més 
adequades per dir el 
que volem dir, per ex-
pressar la bellesa de 
les coses o per trobar 

connexions insospitades entre ele-
ments. D’una forma innata, flairem 
l’equilibri i la profunditat, i quedem 
embadalits davant de metàfores que 
ens enlairen. La poesia –sovint tit-
llada d’hermètica-, s’apropa als flai-
xos fulgurants que surten del bro-
git del món i exalta les percepcions 
per mitjà del mot. La literatura ens 
procura dolceses i ens fa escruixir, 
tornant-nos capaços d’apreciar les 
arestes d’una realitat cantelluda i do-
nada per descomptat. A diferència 
d’altres tipus de llenguatge, el llen-
guatge literari –i el poètic per excel-
lència- crea una realitat nova que ens 
estranya i ens meravella, que ens fa 
tocar el cel i la terra amb un poder 
d’expressió gairebé pur.
La poesia intensifica l’experiència del 
viure, les sensacions, els colors, les 
formes..., i, segons en Palau i Fabre, 
és capaç d’obrir les portes d’or d’un 
més enllà fabulós. Hi ha, encara, un 
desig imperiós d’escoltar i de dir ve-
ritats fondes en el cor de l’amant, en 
la contemplació de la natura, en la 
visió d’una fantasia, o en una expe-
riència viscuda com a pura. El poeta 
es llença a aquesta aventura que 
té un caràcter iniciàtic –en sortirà 
tocat- i crea un artefacte que funci-
ona per si mateix com un món sub-
til i complex. Com un mèdium, per-
cep que allò que passa, allò que ens 
passa i allò que ens diuen que passa 
està íntimament i simplement unit, 
i com un orfebre del mot té cura de 
cada síl·laba per provocar emocions.
En poesia s’estableix una mena de joc 
artístic que s’acostuma a classificar 
en estils, que ens agradaran més o 
menys segons el nostre paladar i els 
criteris que exigim com a gourmets 
de la rima i del vers. En poesia, però, 
impera el criteri suprem de la belle-

  L’udol. || JOAN MUNDET

Escoltar en els versos

A PLAÇA MAJOR

DANIEL BALDRÍS
Llicenciat en Economia

 Rafa Homet*

i vostè segueix l’actuali-
tat política castellarenca 
potser li causarà certa 
sorpresa la poca discre-
pància política que es 

deixa entreveure en llegir la crò-
nica dels plens municipals, on pa-
raules com unanimitat, consens... 
són habituals.
Malgrat aquests titulars són cor-
rectes, es podria pensar que l’acció 
de l’actual grup de govern desperta 
consensos i unanimitats. I això no 
és ben bé així.
Els donaré una dada que els aju-
darà a tenir una visió més ajusta-
da de la realitat: als plens munici-
pals l’oposició ha votat més coses a 
favor que no pas el mateix grup de 

S
Per què els plens són 
plàcids i de consens?

govern. Repeteixo: l’actual grup de 
govern es nega a fer més coses que 
no pas l’oposició.
L’elevat grau de consens als resul-
tats del ple s’explica doncs, perquè 
el PSC- Som de Castellar opta per 
fer molt poques coses, les obligades 
i imprescindibles i just, mentre que 
la resta de grups polítics del Ple -en 
especial ERC- ens desesperem per 
la inactivitat municipal i veure com 
cada cop perdem més pistonada com 
a poble. Com es tradueix això? En 
que és impossible votar en contra 
d’allò que no es fa ni es vol fer.
I encara és més desesperant cons-
tatar que moltes de les coses que 
aprovem es difuminen amb el pas 
del temps. Per a mi, la part més di-
vertida del ple és quan el Ferran, un 
dels nostres regidors, pregunta per 
aquells acords aprovats fa sis mesos 
o un any i dels quals no hi ha hagut 
més notícia. Divertit, per no dir la-
mentable, el reguitzell d’excuses, la 
«millor» de les quals fou la que van 

sa del mot i el seu poder d’evocació, 
que varia en infinites capes d’adjec-
tius, girs, analogies... que apunten de 
ple al focus d’una imatge, de la qual en 
surten uns fils prims que teixeixen el 
poema. Així, Verdaguer ens diu que 
«Allà dellà de l’espai / he vist somriure 
una estrella», Vinyoli descriu el senti-
ment amorós com «l’escala de la llum, 
/ per on els cants davallen / al solitari 
cor» i Carner, amb tons de tendresa i 
de reflexió seriosa diu que «el món, en 
meravelles i jocs atrafegat, / és petit 
i vermell i fresc com les maduixes». 
La tradició literària ens transporta 
a cada un d’aquests autors i gràcies 
als mestres que ens trobem en el vi-
atge en podem copsar tota la força si 
som capaços d’escoltar i estem dispo-
sats a ésser transformats. Al capda-
vall, també hi ha el compromís amb 
una idea de viure, ja sigui amb l’im-
puls de revolta, com fa Joan Brossa: 
«Poble, deixa anar el xàfec i amara la 
batalla, / estrelles de finestres acui-
ten la claror» o per l’excelsitud rilke-
ana d’un diàleg que manté amb el cel: 

«Aquest vespre el meu cor fa cantar 
/ els àngels que recorden».        
Avui, la poesia sobrevola entre les 
arts en un contacte cada vegada 
més estret amb la música, el teatre, 
la pintura, l’escultura, el cinema o la 
fotografia. Així, Bob Dylan va rebre 
el premi Nobel de literatura per les 
seves cançons; en Perejaume, del pai-
satge en fa poesia; en pel·lícules com 
Paterson la vida més ordinària es 
transforma en poesia visual... A més 
d’aquesta obertura de les comportes 
artístiques, la poesia s’ha adaptat a 
l’època postmoderna, caracteritza-
da per canvis ràpids i consum mas-
siu, precarietat econòmica i fi dels 
grans relats, on l’autor qüestiona el 
seu lloc en el món. En un moment de 
fragmentació i excés, s’ha produït un 
esclat de poetes i de poesia en reci-
tals i espectacles, editorials, internet 
i xarxes socials que fa que la poesia 
es mantingui ben viva a casa nostra. 
Ja no hi ha temes sagrats i per mitjà 
del collage es barregen històries i for-
mats, mentre el poeta es planteja els 

límits de la paraula dita, exacerbant 
sentiments, sovint de manera crípti-
ca. Podem veure aquest esclat poè-
tic com un desig punyent d’explora-
ció artística en un moment de crisi i 
voràgine tecnològica, i cal preservar 
aquesta llibertat d’expressió com un 
bé molt valuós quan la ignomínia del 
poder la vol emmordassar.
A l’entorn d’aquesta proliferació de 
versos i discursos sorgeixen illes de 
diàleg que acompanyen el lector en la 
seva aventura literària i estimulen el 
conreu de la seva sensibilitat. Assa-
borir versos nous i vells, que exalten 
i enamoren, és participar d’una festa 
de sentits i d’una necessitat intrínse-
ca de comunicar-nos i de compartir. 
De fet, la lectura ens iguala i ens fa 
esdevenir més conscients de la nos-
tra particular posició en el món amb 
un polsim de màgia. Amb motiu del 
Dia Mundial de la Poesia, us proposo 
el senzill repte d’escoltar més i llegir, 
de deixar-vos endur per l’experièn-
cia poètica, que també ho és de viure 
més intensament i estimar la vida.

 Aleix Canalís i Alsina*

a fa nou anys, que des 
de l’Ajuntament es van 
posar les bases per tal de 
poder organitzar a Cas-
tellar una nostra de cine-

ma amb vocació de transcendir els 
nostres límits territorials i ser un 
referent  en el panorama cinema-
togràfic del país.  
El BRAM! va permetre recuperar 

J
9è BRAM!: gràcies per 
fer-ho possible!

l’any 2009 les projeccions cinema-
togràfiques a Castellar, que s’havi-
en perdut després que a principis 
dels noranta tanqués el mític cine-
ma Califòrnia.
La modesta iniciativa que es va ini-
ciar en aquell moment, amb el pas 
dels anys i l’esforç de moltes perso-
nes, s’ha anat consolidant i s’ha anat 
fent gran. La participació de molts 
castellarencs i la complicitat de la 
societat civil, representada pel Club 
Cinema Castellar Vallès, que des de 
fa sis edicions n’ha assumit la pràc-
tica totalitat de l’organització, han 
convertit el BRAM! en un clàssic 
de la vida cultural de la nostra vila. 
Una de les virtuts que ha tingut el 
Club Cinema, amb en Pere Joan 
Ventura al capdavant, ha estat la 
seva capacitat d’involucrar a d’al-
tres entitats i col·lectius en la rea-
lització de l’esdeveniment, la qual 
cosa a fet que molts castellarencs 
i castellarenques s’hagin fet seu el 
BRAM! aconseguint una major pro-

jecció social.
Les activitats organitzades, en el si 
de la mostra de cinema,  per part  
del Cor Sant Esteve, els Tucantam 
Drums de l’Esbart Teatral o el con-
cert d’Espaiart, són una clara mos-
tra de la voluntat integradora i ex-
pansiva que té el BRAM! 
Així mateix, una proposta com el 
BRAM escolar s’ha convertit en 
una potent eina educativa, que ha 
fet possible que més de 3.000 alum-
nes de la nostra vila, a través de la 
Guia Didàctica, hagin pogut gaudir 
del cinema. 
És per aquest motiu, que en nom 
propi i de tot el Consistori, vull agra-
ir a totes les persones i entitats que 
heu fet possible aquesta novena edi-
ció del Bram!, i molt especialment a 
tots els col·laboradors del Club Ci-
nema Castellar que són l’autèntica 
ànima d’aquest projecte col·lectiu. 
A tots i per tot, moltes gràcies!
*Tinent d’Alcalde de Sostenibilitat i 

Medi Natural, de Cultura i d’Esports

donar a la pregunta de per què les 
entitats no havien cobrat les subven-
cions mesos després d’haver-se aca-
bat el termini legal per a pagar-les: 
«Hem tingut molta feina»
En fi.
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Tauler d’Anuncis Municipal

FEM DISSABTE!

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries fa 
aquest dissabte, com cada setmana, 
neteja intensiva a un indret del 
municipi: dissabte 18 març, pl. 
de Can Juliana (Aire-Sol A-B).

Properes setmanes:

Ds. 25 de març, 
pl. de Mossèn Cinto Verdaguer
Ds. 1 d’abril, 
pl. d’Europa.

+ INFO: www.castellarvalles.cat 

Ens ho podem creure tot? Què 
és ciència i què no ho és?
Daniel Closa i Autet, doctor en 
Biologia, investigador del CSIC i 
divulgador científic, ens donarà 
eines per analitzar la fiabilitat i 
versemblança de la informació que 
ens arriba, i reflexionarà sobre el 
perquè algú voldria fer passar per 
ciència una cosa que no ho és.
 
Dia: dimecres 29 de març
Hora: 18.30 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

XERRADA: “CIèNCIA, CRE-
DULITAT I XARLATANS”

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

Dies: del 21 al 24 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota la 
setmana jugarem a la perruqueria 
i construirem una joguina. I 
dimecres 22, també per a famílies 
amb infants de totes les edats, 
inclosos els menors de 3 anys. El 
mateix dimecres el grup de grans 
anirà d’excursió a Can Santpere. 
Qualsevol tarda podeu quedar-vos a 
jugar i demanar informació. Recordeu 
que la 1a sessió és gratuïta.

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

+ INFO: www.horadelplaneta.es 

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

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

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

L’HORA DEL PLANETA 

+ INFO: www.castellarvalles.cat

Els alumnes de l’Escola Municipal 
de Música Torre Balada oferiran 
audicions musicals els propers dies 
29 i 30 de març. 
 
Dies: dimecres 29 i dijous 30 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

AUDICIONS DE L’ESCOLA 
DE MúSICA

actualitat

‘el Brot’ obre les portes a Can Carner

La presentació de l’espai d’horta, diumenge passat. || A. PARERA

Un centenar de persones van visitar, 
al llarg del matí de diumenge passat, 
el solar ocupat a la zona de Can Car-
ner. L’Assemblea Llibertària de Cas-
tellar, impulsora de la idea, va convo-
car la presentació pública del projecte 
que ha anomenat ‘El Brot’.

El primer que es va ensenyar va 
ser la zona d’horta “que és la que ara 
està més avançada, on la gent ja pot 
venir a treballar i tenir el seu hort 
i llavors ja es crea un vincle amb 
l’espai”, va explicar Fran Fernán-
dez, un dels membres de l’Assemblea 
Llibertària. A continuació, els assis-
tents es van dirigir cap al costat on es 
vol crear la zona d’art. “Un lloc on la 
gent podrà fer escultures, pintures 
i que va acompanyat dels murs que 
rodegen el terreny on la gent podrà 
fer murals”, va detallar Fernández. 
També es va parlar de la zona verda, 
un espai “on la gent pugui descan-
sar, llegir o venir a passar una esto-
na”, va descriure Fernández. Per altra 
banda, es dedicarà un lloc a la biocons-
trucció per treballar “una manera al-
ternativa de construir habitatges” 
i una zona infantil amb materials reci-
clats. Finalment, es va poder veure el 

 Anna Parera

magatzem, on han anat guardant tot 
el material que han recollit de l’espai 
i en el qual també hi haurà les eines 
que es podran compartir.

Després d’una primera reunió 
amb els veïns de la zona, va arribar 
diumenge la presentació pública del 
projecte. Una oportunitat per ense-
nyar la iniciativa a tots els que els in-
teressa conèixer-la de primera mà. 
“Ha anat molt bé”, afirmava diu-
menge Nathan Sabat, un altre dels 
membres de l’Assemblea, a l’hora de 
valorar la presentació. “Hi ha veïns 
que veuen que el projecte té sorti-

ASSEMBLEA LLIBERTàRIA | PreSentACió SOLAr

da i estan proposant idees per fer i 
anar  promovent”, va afegir. Segons 
Fran Fernández va ser “el punt en 
què hem pogut resoldre els dub-
tes que tenien els veïns, arribar a 
acords amb tothom i trobar espais 
de convivència sense molestar-nos”.

En aquest moment, una vintena 
de membres de l’Assembla Llibertà-
ria participen al projecte i s’hi estan 
incorporant alguns veïns que volen 
tenir el seu hort. La intenció dels im-
pulsors és crear un espai “de tots i 
per tots amb respecte i convivèn-
cia”, va dir Fernández. 

 Accident d’un motorista castellarenc
 a la Gran Via de Sabadell

L’exposició ‘Consum. Com som?’ de la 
Diputació arriba dilluns a El Mirador

SUCCESSOS | ACCiDent

CONSUM | eL mirADOr

Dimarts passat al matí, sobre les 9 hores, es va produir un accident a Sa-
badell que va tenir com a víctima un motorista veí de Castellar que va in-
gressar en estat greu a l’hospital Parc Taulí.

Els fets van tenir lloc al carrer Ramon Berenguer, lateral de la Gran 
Via entre l’Avinguda Concòrdia i la plaça d’Espanya, quan un turisme 
presumptament va realitzar una maniobra imprudent que va provocar 
la topada frontal amb el motorista castellarenc que anava pel seu carril 
correcte. Dues unitats del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) van as-
sistir la víctima al lloc dels fets i el van traslladar en estat greu a l’hospital. 
El castellarenc, de 38 anys, estava ingressat a la UCI del Parc Taulí el mo-
ment de tancar aquesta edcidió.   || REDACCIó

A partir de dilluns, i fins el dia 27 de març, El Mirador acull l’exposició ‘Consum. 
Com som?’, mostra de la Diputació de Barcelona que tracta de definir com 
són els consumidors i l’actitud de la ciutadania davant el consum responsa-
ble i les eines necessàries per aprendre a consumir responsablement. La mos-
tra s’estructura en quatre grans blocs temàtics tot plantejant als visitants qui 
vetlla per nosaltres com a consumidors, quins són els nostres drets, si som 
bons consumidors i, finalment, convida a consultar l’etiqueta dels productes 
per fer una bona tria. L’objectiu és que els consumidors adoptin actituds més 
actives, crítiques i conscients.   || REDACCIó

BREUS
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esports

“Compromís, fidelitat, lleialtat i treball” 
són les quatre premisses que Maria Lluís, 
directiva de la Federació Catalana de Bàs-
quet, va demanar al nombrós públic assis-
tent a la taula rodona organitzada pel CB 
Castellar en el marc dels actes del 60è ani-
versari del club.

Divendres, la sala d’actes d’El Mira-
dor de Castellar es va omplir de canalla i 
amants del bàsquet per presenciar la po-
nència de quatre dels majors experts de la 
cistella del nostre país. El periodista d’El 
Mundo Deportivo, José Manuel Fernán-
dez, amb 35 anys d’experiència a l’esport, 
arrencava amb el torn de paraula després 
de la presentació de l’acte per part d’un altre 
company d’ofici, Marc Cornet, encarregat 
de moderar el debat.

Al costat de Fernández, José Manu-
el Hernández, president d’un club històric 
com el CB Cornellà, Maria Lluís i Esteve 
Rubio, pare del jugador de l’NBA, Ricky 
Rubio, omplien la taula d’il·lustres, que amb 
les seves vivències van enriquir els conei-
xements dels assistents.

“El present del bàsquet és durís-
sim. Si agafem la part alta de la piràmide, 
podem veure que no funciona. Si baixem 
a la part mitja, on trobem l’ACB, també 
tenim un dèficit d’aportació des de Cata-
lunya. Finalment tenim la part baixa, on 
són els equips com el Castellar. El gran 
secret del basquet català és la seva es-
tructura i el seu nivell, però per seguir 
sobrevivint necessitem les escoles i la 
formació. És el gran valor que aportem” 
va explicar Fernández, fent una valoració 
de l’estat actual d’un esport molt tocat per 
la crisi i en regeneració constant.

El segon en intervenir al debat va ser 
el president del CB Cornellà que va expli-
car que “és molt important anar de la mà, 
institucions, aficionats, col·laboradors i 
club per visualitzar millor el futur. S’ha 
de creure en el que es fa i sobretot tenir 
projectes il·lusionants i de continuïtat. 
Desafortunadament el compromís és 
menor a tots els nivells: tècnics, juga-
dors, pares i ciutat. Avui dia, és molt di-
fícil trobar voluntaris que treballin pels 
nostres clubs”.

el futur passa pels valors 

José Manuel Fernández, José Manuel Hernández, Maria Lluís i Esteve Rubio durant el transcurs de la ponència a Castellar. || A.SAN ANDRéS

el CB Castellar dona cita al present i el futur del bàsquet català en una taula rodona enmarcada als actes del 60è aniversari

 Albert San Andrés

L’exjugadora i directiva Maria Lluís, 
va demanar quatre premisses als jugadors: 
“compromís amb l’entitat a la qual es 
pertany; fidelitat amb el que ensenyen 
els entrenadors i amb l’educació forma-
tiva; lleialtat amb els colors que es por-
ten , tot i les adversitats del joc i treball. 
Seguir treballant per millorar dia a dia 
en totes les coses que es fa i mirar sem-
pre al futur”.

Esteve Rubio també va remarcar que 
“fer esport és la manera d’ensenyar i 

aprendre moltes coses. És una filoso-
fia de vida”.

Finalment, el comissionat Lluís Vial 
va concloure l’acte dient que la Federació 
“ha de tenir una tasca educadora i ha de 
marcar el rumb dels clubs. Que els equips 
tinguin en compte el teixit de la base i a 
fomentar-lo, perquè el club que no tin-
gui una bona base no té futur”.

L’acte es va tancar amb l’entrega de di-
plomes commemoratius als ponents i amb 
l’esperança d’un nou futur pel bàsquet. 

compromís, 
fidelitat, 

lleialtat i treball

VALORS

4

El DimensionTri present a la 
marató de Barcelona

Una desena d’atletes del Dimensi-
onTri van participar i completar la 
Marató de Barcelona, on tots van 
aconseguir acabar la dura prova. 

A la cursa va destacar la corredo-
ra Katherine Chaplin, que va acon-
seguir parar el crono en  3 hores  i 
8 minuts, aconseguint  un gran 
temps i acabant en 14a posició fe-
menina a la general i quarta espa-
nyola absoluta.

El CB Castellar, a punt de 
donar la sorpresa a Tarragona

El primer equip del CB Castellar va 
caure contra l’AD Torreforta a domi-
cili (84-79) en un partit on va domi-
nar a la primera part (38-41) i on va 

estar a poc de donar la campanada. 
L’equip de Carles Company va perdre 
pistonada a meitat del tercer quart, 
caient per només cinc punts i mos-
trant una bona versió. Els groc-i-ne-
gres segueixen en penúltima posició 
abans de rebre al líder al Puigverd.
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TEATRE

iTime
Peyu
Ds. 18/03 – 20.30 h

Amb el suport de:

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

FUTBOL | 2A CAtALAnA

ennuvolats contra el Berga (1-1)

L’equip de futbol castellarenc segueix 
pel seu camí d’aconseguir arribar a la 
posició de promoció, sumant per dese-
na jornada consecutiva. Amb l’empat 
a un contra el CE Berga, els de Juan 
Antonio Roldán es veuen superats a 
la taula per Les Franqueses, en una 
jornada on la victòria era sinònim de 
la segona plaça. Tot i això, l’equip re-
talla un punt a la segona plaça.

Els núvols presents de bon matí 
al Pepín Valls no presagiaven res de 
bo, en una jornada molt propícia per 
les aspiracions del conjunt blanc-i-
vermell, ja que el Can Rull havia de 
visitar el camp d’un crescut Caldes 
de Montbui.

Semblava que tot es girava de 
cara pels castellarencs, que rebien 
a un difícil Berga, amb el qual ja van 
empatar a res en la primera volta. La 
bona dinàmica de les últimes jornades 
obligava a aconseguir els tres punts i 
més veient que les notícies que arri-
baven de la Vila Termal eren propi-
cies pels locals, que veien com el con-
junt de Marc Fortuny dominava a la 
Torre Roja.

Els de Joan Prat però, no arri-
baven a Castellar a passejar-se i co-
mençaven fent una lectura perfecta 
del joc rival, al qual no deixaven sor-
tir en atac amb la pilota controlada, 
causant molts problemes en la crea-
ció de joc als de Roldán. El domini era 
per l’equip fesoler que arribava amb 
freqüència a la porteria de Marc Ollé, 

La Ue Castellar suma un punt, però perd l’oportunitat de col·locar-se en segona posició del grup 4 de 2a Catalana

tot i que sense gaire definició.
La defensa local enviava pilotes 

llargues a la davantera, amb Jairo Díaz 
com a objectiu. Era el davanter qui al 
minut 27 era objecte d’una falta al vèr-
tex esquerre de l’àrea i Carlos Silva 
l’encarregat de penjar la pilota. Silva 
però, enganyava a tothom i enviava 
una pilota enverinada amb efecte, que 
acabava entrant per la part esquerra 
del porter Juan Muñoz. Els de Cas-
tellar aprofitaven al màxim les oca-
sions i en el segon xut entre els tres 
pals s’avançaven al marcador.

Però l’equip del Berguedà no es 
rendia i una sèrie de rebots a l’àrea 
rival, acabaven amb el remat de cap 
de Joan Noguera al 38, que colava l’es-
fèrica fregant el pal d’Ollé, que tot i en-
devinar la trajectòria no aconseguia 
arribar a desviar-la.

Els locals no donaven per bo 
l’empat abans del descans i Jairo cen-
trava des del límit de la petita de ‘ra-
bona’ pel remat de Víctor León, pilo-
ta que marxava desviada per la dreta. 
Al límit del temps reglamentari, el 
Berga ho tornava a intentar sense 
sort i el marcador ja no es movia fins 
al descans.

La segona part però, es conver-
tia en una anada i tornada dels dos 
rivals, gaudint d’ocasions a banda i 
banda. El Castellar es precipitava 
massa a l’hora de crear joc, amb el 
lògic nerviosisme de qui necessita 
sumar els tres punts. 

Els berguedans col·lapsaven 
perfectament el mig-camp local, acon-
seguint arribades perilloses, però 

que no feien treballar en excés a Ollé. 
El Castellar però, gaudia de diverses 
ocasions clares per sentenciar, però ni 
Jairo, Dani Quesada, ni David López 
aconseguien transformarles.

“Crec que se’ns han escapat 
dos punts en un partit que haví-
em de guanyar i que ens hauria fet 
creure encara més en les nostres 
possibilitats. Queden 10 finals i ja 

 Albert San Andrés

Jairo Díaz va veure trencada la seva ratxa golejadora enfront el Berga i va perdre el ‘Pichichi’ de la categoria. || A. SAN ANDRéS

veurem la pròxima setmana on 
som quan visitem a Les Franque-
ses, on hem d’anar a guanyar” va 
explicar el tècnic castellarenc Juan 
Antonio Roldán. “Hem estat espes-
sos. Teníem un bon equip al davant 
i no hem gaudit de la claredat de joc 
d’altres dies. Ens hem precipitat en 
molts moments. Tot i això, els juga-
dors ho han donat tot i han lluitat 

tot el possible”.
La Unió Esportiva retalla un 

punt a la promoció d’ascens, però cau 
a la quarta posició abans del duel con-
tra Les Franqueses d’aquest dissabte.

D’altra banda, la UE Castellar B 
de Nakor Bueno, també segueix amb 
el bon ritme a la lliga i s’imposava per 2 
a 3 a un rival directe, La Planada, fent 
camí per sortir del descens directe. 

esports
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Dia 
Mundial de 

la Poesia

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

Xerrada: “Àvids de poesia”

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

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

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

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

Dv. 31 de març - 18 h

Biblioteca Antoni Tort

DIA 
INTERNACIONAL 
DEL LLIBRE INFANTIL

L’HC Castellar 
va treure un punt 
després de remuntar 
quatre gols al Caldes

Un empat èpic salva una 
arrencada molt tova (4-4)

Els granes es van quedar a una diana 
de materialitzar una sorprenent re-
muntada a la Torre Roja. L’èpica que 
es desprèn del final del partit, però, 
no ha de fer oblidar que el Caldes, 
aquesta jornada, era un rival asse-
quible, ja que el club es va endur la 
majoria de jugadors de la categoria 
de Primera Catalana a l’expedició 
del primer equip a l’eliminatòria de 
la Copa CERS, a Itàlia. I enfront d’un 
rival carregat de jugadors joves que 
s’esforcen per una plaça a la catego-
ria, l’arrencada de l’HC Castellar va 
ser massa relaxada, excessivament 
tova. Els visitants van arribar a la 
mitja part perdent de dos gols, es-
pessos ofensivament i vulnerables 
als contraatacs del Caldes. Els gra-
nes, per la seva banda, només acon-
seguien apropar-se a la porteria con-
trària amb individualitats puntuals. 
Tanmateix, la represa del partit a la 
segona part augurava una tarda en-
cara més fatídica per a l’equip, ja que 
transcorreguts deu minuts ja havia 
encaixat dos gols més (4-0). Tots dos 

provinents de contracops dels locals 
que van enganxar els granes bolcats 
a la recerca del gol.

Consumits els primers minuts 
de la segona part, es van produir els 
primers símptomes d’una resposta 
sòlida de l’equip castellarenc. Els vi-
sitants, per fi, es van despertar amb 
actitud. Les escomeses feien perillar 
el zero a la porteria del Caldes. La 
derrota ja la tenien i es van llançar 
a l’atac. Aleshores dos xuts seguits 
de Jordi Vegas van aconseguir situar 
el 4 a 2 al marcador. I amb l’assegu-
rança a la porteria de Sergio Ruiz, el 
Castellar va pressionar a tota la pista. 
Llavors un tercer gol, de Xavi Almo-

L’HC Castellar va remuntat un 4-0 advers a Caldes de Montbui. || A.SAN ANDRéS

HOQUEI | 1A CAtALAnA

halla, va trencar l’equilibri que inten-
taven salvar els calderins. I quan que-
daven només dos minuts pel final, el 
quart va arribar de l’estic de Vegas.

Un punt premia la insistència 
de l’equip, que no va abaixar els bra-
ços. I, precisament, aquesta per-
severança serà vital per afrontar 
l’últim tram de competició. L’HC 
Castellar es juga a les pròximes jor-
nades merèixer-se ser a la categoria 
la següent temporada, ja que ocupa 
la 14a posició, en plaça de descens. 
El següent partit, dissabte a les 19 
h al Pavelló Dani Pedrosa, serà con-
tra l’Amposta, un rival directe per 
la permanència.   

L’escola de bike-trial “El Bixu” va aconseguir nou podis a la primera prova de 
l’Open Vallès, celebrada a Sabadell. Alan Rovira en categoria expert, Otto Sevi-
lla en promesa i Javi Garcia en open blanc van aconseguir la victòria després de 
dominar a les quatre passades totals, a les cinc zones del recorregut.  || A.S.A.

El castellarenc, Jordi Torrents, va aconseguir la segona posició a la XXXII edició 
del Campionat d’Espanya de cros disputat a Gijón (Astúries), a només tres se-
gons del guanyador, el madrileny Jesús Ramos. L’atleta del FC Barcelona va co-
brir els 10,2 km de recorregut amb un temps de 32:38.  || A.S.A.

CICLISME | BiKe-triAL

ATLETISME | nACiOnAL De CrOS

Nou podis a l’Open Vallès de l’Escola de trial

Jordi Torrents, subcampió d’Espanya de cros

 Guillem Plans

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

Presencialment: 

• Al Servei d’Atenció Ciutadana, del 21 de març al 21  

 d’abril, ambdós inclosos, de dl. a dv., de 8.30 a 20.30  h 

(excepte festius)

• Als punts informatius ubicats a:

   ·  Estand de la Fira de Sant Josep a la pl. de la Fàbrica 

 Nova (diumenge 19 de març, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h)

  ·  Mercat Municipal (dissabtes 25 de març, 1 i 8 d’abril, 

 de 10 a 14 h)

  ·  A l’estand de la Fira de Sant Jordi a la pl. d’El Mirador 

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

Qui pot votar? 

Les persones nascudes abans de l’1 

de gener de 2007 i empadronades 

a Castellar del Vallès abans del 7 de 

març de 2017

Com es pot votar? 

Per internet:

al web www.castellarvalles.

cat/boxpopulivotacions TU DECIDEIXES!
Votacions del 19 de març al 23 d’abril

esports

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

Calafell - Amposta  8-4
Reus Ploms - Igualada 6-1
Caldes M. - HC Castellar 4-4
Ripollet - Bell-lloc 5-0
Valls - Sant Cugat 3-4
Mollet - Cambrils 4-6
Sant Feliu - Vila-seca 5-3
Sentmenat - Juneda 4-3

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

Collblanc B - Lluïsos 57-69
SESE - Roser 73-67
Alpicat - Viladecans 75-66
Esparreguera - Salle Reus 83-64
Ciutat Vella - Salou 61-73
Cantaires - Sant Boi 65-60
Torreforta - CB Castellar 84-79

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI PATINS
SegOnA CAtALAnA · grUP iV · J24 terCerA DiViSió · grUP i, J 20 COPA CAtALUnyA · grUP ii · J20 PrimerA CAtALAnA · grUP B · J21

FC Cardedeu 51 24 15 6 3
Can Rull RT CFU 44 24 14 2 8
Les Franqueses CF 44 24 12 8 4
UE Castellar 43 24 11 10 3
CF Sabadell Nord 40 24 12 4 8
FC Sant Quirze 37 24 11 4 9
CE Berga 36 24 10 6 8
Vic Riuprimer RFC 36 24 10 6 8
FC Matadepera 36 24 10 6 8
UD Molletense 34 24 10 4 10
CE Sallent 33 24 10 3 11
CFA Gironella 33 24 9 6 9
Bellavista Milán 29 24 8 5 11
Terrassa FC 1906 27 24 7 6 11
CF Caldes Montbui 26 24 7 5 12
UD San Lorenzo 26 24 7 5 12
CE Roda de Ter 17 24 5 2 17
CF La Torreta 12 24 4 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 Esparreguera   20 16 4
CB Roser   20 16 4
CB Salou   20 15 5
CB Cantaires Tortosa 20 14 6
SESE  20 14 6
Salle Reus  20 11 9
AD Torreforta   20 11 9
CB Ciutat Vella  20 10 10
AEC Collblanc B  20 10 10
Lluïsos de Gràcia   20 8 12
CB Alpicat   20 7 13
Bàsquet Sant Boi   20 4 16
CB Castellar   20 3 17
CB Viladecans   20 1 19

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Reus Ploms 50 21 16 2 3
CH Vila-seca 49 21 16 1 4
CP Bell-lloc 44 21 14 2 5
Igualada HC 40 21 12 4 5
Caldes M.  35 21 10 5 6
HC Sentmenat 34 21 11 2 8
CHP Sant Feliu 32 21 9 5 7
Ll-Llista Juneda 31 21 9 4 8
PHC Sant Cugat 31 21 9 4 8
CH Ripollet 27 21 8 3 10
Mollet HC 20 21 5 5 11
CP Calafell 19 21 6 2 13
CHP Amposta 19 21 5 4 12
HC Castellar 18 21 4 6 11
HC Valls 15 21 4 3 14
Cambrils CH 11 21 3 2 16

L’equip sènior femení del FS Castellar manté la ratxa de 
victòries en lliga i ja en suma cinc. L’última víctima va 
ser el CV Begues al qual van superar per 3-0 (25-18/25-
20/25-15). Les noies de Raúl Gálvez (foto) ocupen la se-
gona posició del grup d’Ascens B de quarta catalana.

El masculí també està quallant una gran segona 
part de la lliga i suma tres consecutives, l’última al camp 
del líder, el CV Vilafranca Negre, al que van guanyar per 
2-3 (25-27/25-22/22-25/25-23/10-15). Els d’Ana Jiménez 
són sisens al grup Classificació de Segona Catalana.

Altrament, el juvenil A, va veure trencada la ratxa 
de 18 victòries consecutives i encadena dues derrotes se-
guides. Després de caure contra el Sant Cugat, les noies 
de Fabián Ballesteros van tornar a perdre contra el Ba-
làfia Vòlei Lleida per 3-0 (25-17/25-15/25-14).  || A. S.A.

El femení oposita 
per a l’ascens

VÒLEI | FS CASteLLAr

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 18 març
Pepín Valls
12:30   aleví B – FPE Europa
14:15     aleví D – Mercantil CE
14:15     aleví E – PB Sant Cugat
15:45     aleví F – Sant Quirze
17:15     cadet A – Mercantil CE
19:15     juvenil B – Castellbisbal UE

Partits a fora
15:15    EF Sabadell -  infantil D
16:00    C. Sabadellès 1856 -  cadet B
17:00    Les Franqueses -  amateur A

DIUMENGE 19 març
Pepín Valls
12:15     amateur B – EF Barberà
14:15     cadet C – Roureda VDF
17:00    infantil A – Manresa CE

Partits a fora
10:00   Sant Feliu -  fem cadet inf.
16:00   Matadepera FC -  juvenil C
16:15   Júnior FC -  juvenil A

BàSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 18 març
Pavelló Puigverd
10:30   preinfantil  – Paidos Sallent
16:30    cadet  – UE Barberà
18:00    júnior fem – CB Viladecavalls

Partits a fora
09:00   Sant Nicolau Sabadell -  escola
12:00    CB Santa Perpètua -  escola
12:15    BM Viladecans -  mini 

DIUMENGE 19 març
Pavelló Puigverd
09:00  cadet fem – CB Viladecavalls
17:00   sots 21  – CB Coll
19:00   sènior A  – CB Esparraguera

Partits a fora
09:00  CBJ Castelldefels -  premini 
10:30   CN Sabadell -  cadet 
16:00    Bàsquet Almeda –  sènior B

AGENDA
SetmAnA DeL 17  AL 23  De mArÇ

FUTBOL SALA  (FS Castellar)

DIUMENGE 19 març
Pavelló Joaquim Blume
11:00   infantil B – Rubí CEFS 
12:30   juvenil A – Escola Pia S. 

Partits a fora
12:00 Matadepera CFS -  juvenil B 
16:00 Montpedrós -  sènior B 
19:30   FE Grama -  sènior A 

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 17 març
Partits a fora
20:30  CHP Bigues -  benjamí B
21:30    CH Farners -  sènior 2 cat

DISSABTE 18 març
Pavelló Dani Pedrosa
19:00   sènior 1 cat  – CHP Amposta
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publicitat

Espai d’Entitats Castellarenques

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

XKSAL

Dia: diumenge 2 d’abril
Horari: de 9 a 13 h
Lloc: Col·legi El Casal

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

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

Esbart Teatral de Castellar

Dies: 18, 19, 25 i 26 de març
Horaris: ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
Lloc: Sala de Petit Format de 
l’Ateneu
Teatre a càrrec de la Cia. Fresqui-
ta Montes.

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

+ INFO: www.castellarvalles.cat 

Centre Excursionista de Castellar

Sibèria, escalada en gel a la 
frontera llunyana
Dia: divendres 17 de març
Hora: 21 h
Lloc: Local del CEC (c. Colom)

Rafa Vadillo, Antón Fontdevila i 
Xavi Pérez Gil s’han convertit en 
els primers alpinistes que no són 
de nacionalitat russa que escalen 
les cascades de gel de Sibèria. Els 
tres catalans van fer un viatge amb 
l’alpinista i activista de l’escalada 
de cascades de gel a Rússia, Iván 
Témerev.

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

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Shadow Girl (Niña Sombra)
Dia: divendres 17 de març
Hora: 20 h
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont

Mentre edita la seva última pel·lícula 
a Toronto, la cineasta Maria Tere-
sa Larraín comença a perdre la vista. 
Shadow Girl (Niña Sombra) és un 
viatge commovedor cap a les pro-
funditats de la ceguesa, una narra-
ció autobiogràfica plena de coratge 
i optimisme per enfrontar-se a una 
nova vida.

TORNEIG H10 D’ESCACS ESCENES D’UNA VIDA AMB 
HàMSTERS 

PROJECCIÓDOCSBARCELONA DEL MES L’ENIGMA 

+ INFO:
a/e balldegitanes@gmail.com

Ball de Gitanes de Castellar

Quan ballem portem el RITME 
dins nostre. Dansem, saltem i 
gaudim seguint cada nota i cada 
compàs. La música ens marca 
el RITME que han de seguir les 
nostres cames. Els instruments 
i les partitures ens indiquen el 
pas i ens assenyalen la volta. Les 
castanyoles dibuixen el RITME. 
Aquestes notes, aquests passos, 
aquests dibuixos, aquestes cas-
tanyoles... EVOLUCIONEN dia a 
dia per conservar una gran TRA-
DICIó.

Consulteu les bases a
www.lactual.cat

i a www.castellarvalles.cat

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

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

Tema: Lliure
Categories:
Juvenil (joves nascuts entre 
1999 i 2002 –només microrelat-)
Adulta (més de 18 anys 
–microrelat i poesia breu-)
Premis per categoria:
1r: llibre electrònic valorat en 100 
€ aprox.
2n: val de 60 € en llibres* 
3r: val de 30 € en llibres* 
I la publicació dels textos a 

L’Actual del 
divendres 28/04
*Llibreria Vallès o 
Espai Lector Nobel
Extensió màxima:
Microrelat: 
300 paraules
Poesia breu:
500 paraules

Dia Mundial 
de l’aigua
22 de març

Aquí tens deu consells senzills i pràctics que 
pots aplicar a la teva llar.
Et convidem a seguir-los per sumar esforços:

Tanquem les aixetes quan no les utilitzem.

No utilitzem el vàter com a paperera.

Fem servir la dutxa en lloc de banyar-nos.

Reparem les aixetes o cisternes del vàter 
que perdin aigua.

Fem servir la rentadora o el rentaplats amb 
la càrrega completa i utilitzem, sempre que 
sigui possible, el programa d’estalvi.

Fem servir economitzadors a les aixetes.

Instal·lem cisternes del vàter amb doble 
descàrrega.

Rentem el cotxe en un túnel de rentatge o 
amb una esponja i una galleda en lloc de 
fer-ho amb mànega.

Reguem les plantes de bon matí o al ves-
pre, per evitar la vaporització.

No aboquem productes tòxics o nocius per 
al medi a l’aigua.

Consells per no deixar-ne 
perdre ni una gota.
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After work amb Roger 
Sánchez, el proper dijous, 
a Cal Calissó

Com ja ve essent habitual, Cal Calis-
só ens proposa una altra sessió d’Af-
ter works a càrrec de discjòqueis lo-

cals. En aquesta ocasió, ha convidat  
a Roger Sánchez,  nom destacat de 
la festa d’Eivissa que va participar en 
l’àlbum ‘Dreamer’, de Soraya Arnelas.  
L’acte és obert a tota la població i tin-
drà lloc  a les 21 hores. Es pot gaudir 
d’un sopar al recinte a preus populars. 

Aquesta setmana, Quins 
fogons versiona la tradicional 
recepta de Sant Josep

Com cada divendres, les noies fogo-
neres ens presenten una nova recepta 
fàcil i espectacular en format vídeo curt. 

Com que diumenge és Sant Josep, 
festa major d’hivern de Castellar, ens 
porten un licor de crema catalana, la 
versió beguda de les postres clàssiques 
d’aquesta diada. Podeu veure-ho al Fa-
cebook de Quins Fogons, a LACTUAL.
cat i al canal de Youtube de L’Actual.

· ‘iTime’ és un espectacle d’hu-
mor i prou?
No,és un espectacle que va més enllà 
del riure i de l’obra convencional, 
amb l’equip hem volgut donar-hi una 
forma, un contingut, una posada en 
escena perquè no sigui un simple hu-
morista en un tamboret a l’escenari.

 “Parlo del que afecta la gent”

  Marina Antúnez

El popular humorista actua a Caste-
llar aquest dissabte a les 20.30 hores 
a l’Auditori Municipal Miquel Pont. 
Parlem del seu espectacle ‘Itime’

ENTREVISTA

PEYU

· Què explica, el teu darrer es-
pectacle?
 Ens presenta una nova aplicació de 
telèfon mòbil a l’estil nord-americà 
de l’Steve Jobs, quan presentava 
els nous iphones. L’aplicació es diu 
iTime i permet viatjar en el temps, 
anar fins al passat, fins a l’Edat Mit-
jana, per exemple, parlar amb Cris-
tòfol Colom, bestieses d’aquestes.

· I més enllà d’aquest tema, de 
què parla ‘iTime’?
 Bé, això de l’aplicació és l’excusa ar-
gumental per acabar explicant coses 
que fan riure. Parlo del consumisme, 
coses que fan gràcia, critico l’actuali-
tat, em fico amb els polítics, parlo del 
que afecta la gent en el seu dia a dia, 
de personatges que coneixem tots, 
de les nostres tietes, avis, de com ens 
comportem com a éssers humans. In-
tentem fer alguna cosa més, comu-
nicar una història, amb un principi, 
un nus i un desenllaç.

· És el teu primer espectacle
en solitari?
No, el tercer. El primer va ser ‘Jo 
tinc un amic’, l’any 2009. El segon, 
‘Planeta i Neptú’, i ara aquest. 

· Quina importància té la part 
escenogràfica?
 Comptem amb pocs elements es-
cenogràfics, jo porto només unes 
ulleres. Però hi ha unes pantalles a 
l’escenari i això significa que hi ha 
moltes escenes de coordinació. No 
puc improvisar gaire, ja que sinó 
vídeos i jo no anem alhora. 

· Ets igual a l’escenari que a la 
televisió o la ràdio?
 El meu segell hi és igualment però 
els espectacles de teatre són dife-
rents, és on em sento més còmo-
de, perquè  els temps i les pauses 
van en funció de la reacció del pú-
blic de cada funció per fer explo-
tar el riure. Peyu, l’humorista que serà dissabte a Castellar per presentar ‘ITime’. || CEDIDA

Moment de l’espectacle ‘Escenes d’una vida amb Hàmsters’. || CEDIDA

ETC | FreSqUitA mOnteS

L’obra ‘Escenes d’una vida amb 
Hàmsters’ arriba dissabte a l’Ateneu

Dissabte que ve, a les 21.30 hores, i diu-
menge, a les 18.30 h, i així com també el 
cap de setmana del 25 i 26 de març, l’Es-
bart Teatral de Castellar presenta ‘Es-
cenes d’una vida amb Hàmsters’ de la 
companyia Fresquita Montes a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu.

L’obra parodia i reflexiona sobre 
una qüestió aparentment banal, i que 

serveix d’excusa per la narració: de ve-
ritat estem fets per tenir Hàmsters? 
Tenir-ne cura continua essent un acte 
indispensable i essencial de  cada per-
sona? Ens fa més feliços? La protago-
nista no ho creu així,  o potser, simple-
ment, té por de veure repetir-se en ella 
el que ha vist en els altres.

En el repartiment del muntatge 

hi ha participació castellarenca: Ana 
Bofill, Benjamin Iborra, Maite Morillo, 
Laia Sánchez i Sara Schkot (de Caste-
llar). Amb la viola hi ha Úrsula Amargós, 
amb disseny gràfic i audiovisual: Joan 
Bofill, coreografia de Belinda Wickste-
ed i escenografia de Nina Tuset i Cèlia 
Martínez, tots sota la direcció de la com-
panyia Fresquita Montes liderada per 
la dramatúrgia d’Ana Bofill.

La companyia Fresquita Montes 
va néixer arrel de la selecció d’’Escenes 
d’una vida amb Hàmsters’ pel Centre 
Cultural La Farinera i per la Nau Iva-
now per portar a terme dues residèn-
cies artístiques.  ||  M. A.

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)

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

Setmana del 9 al 15 de març
Es necessita:
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El proper dimarts, 21 de març, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha pro-
gramat un acte per commemorar el Dia Mundial de la poesia. L’acte co-
mençarà a les 20 hores i comptarà amb una xerrada titulada ‘Àvids de po-
esia’, a càrrec d’Òscar Rocabert, que parlarà sobre el procés de creació 
del poema. Després de la xerrada, la darrera mitja hora, totes les perso-
nes que vulguin tindran un petit espai de temps per llegir un poema creat 
per ells mateixos. 

A part de la celebració que es porta a terme a Castellar, des que la 
Unesco va declarar el dia 21 de març Dia Mundial de la Poesia es fan cele-
bracions arreu dels Països Catalans. La ILC -amb la col·laboració de diver-
ses entitats públiques i privades- celebra una gran festa de la paraula i les 
lletres i fomenta tot un seguit d’iniciatives, presencials i/o a través de la 
xarxa, arreu dels territoris de parla catalana. Es fa la tria d’un autor a qui 
se li encarrega un poema que és traduït a nombroses llengües, mostrant 
la riquesa mundial de la poesia en un joc poètic de gran extensió territori-
al (amb celebracions d’Alacant a L’Alguer i la Franja a Puigcerdà.   || M. A.

La propera cita amb l’Hora del Conte Infantil serà dissabte, a la Biblioteca 
Municipal Antoni Tort. En aquesta ocasió, la rondallaire encarregada de 
la sessió serà la popular contaire Rosa Fité. ‘Paraules que fan màgia’ és la 
proposta que ens arriba aquesta vegada, “un espectacle que parteix de 
l’obra poètica de diferents poetes”, explica Fité. Es tracta d’una sessió 
infantil plena de paraules que fan màgia, molt visual, divertida i amena, 
“on podrem jugar grans i petits”.   || M. A.

BIBLIOTECA | COmmemOrACió

BIBLIOTECA | COmiSSió JOAn OLiVer

BIBLIOTECA | HOrA DeL COnte inFAntiL

A punt, l’acte del Dia Mundial de la poesia

Rosa Fité serà dissabte a la biblioteca

BREUS

Aquest dilluns passat, 13 de març, 
va tenir lloc un acte d’homenatge a 
Joan Oliver, Pere Quart, a la Biblio-
teca Municipal Antoni Tort que va 
comptar amb l’assistència d’unes 
100 persones, moltes d’elles, joves 
dels instituts de Castellar.

Aquest acte es va voler rela-
cionar expressament amb “la pre-
sentació d’un roll-up que expli-
ca la relació de Joan Oliver amb 
el Marquet de les Roques”, expli-
cava Anton Carbonell, membre del 
Col·lectiu Pere Quart, que es podrà 
veure a la biblioteca municipal fins 
a finals d’abril.

Homenatge castellarenc 
a Joan Oliver a la Biblioteca

D’esquerra a dreta, Jaume Clapés, Clara Sellés, Anton Carbonell i Jaume Aulet. || R. GóMEz

Dilluns, es va organitzar un acte poètic amb 100 espectadors

“La voluntat del Col·lectiu 
Pere Quart és que romangui a 
la nostra biblioteca fins a finals 
d’abril, per anar després a altres 
biblioteques del Vallès i oferir més 
actes com el que fem avui”, deia 
Carbonell, que va explicar a l’assis-
tència la relació de Joan Oliver amb 
el Marquet de les Roques.

Seguidament, el professor de la 
UAB Jaume Aulet, va fer referència a 
la poesia de Pere Quart. I, tot seguit, 
diversos actors i actrius de l’Esbart 
Teatral van llegir alguns dels poe-
mes de Pere Quart. En concret, qui 
va posar veu als versos van ser: Mont-
se Gatell, Mònica Mimó, Eloi Creus, 
Clara Sellés, Joan Romeu i Jaume 
Clapés. La tria poètica va anar a càr-

rec de Carbonell: “he fet una tria de 
poesia molt intencionada, adreça-
da a un públic jove perquè és molt 
comunicable i amb una visió críti-
ca de la societat”, apuntava el mem-
bre del Col·lectiu Pere Quart.

L’acte va servir per apropar 
l’obra de Joan Oliver a un públic 
jove, “que probablement no coneix 
gaire Joan Oliver”. En aquest sentit, 
va servir per a reivindicar el poeta 
i, alhora, “els nostres escriptors, ja 
que una de les tasques del col·lectiu 
és vetllar per la nostra literatura”.

Hi ha la voluntat que l’exposi-
ció derivi en una ruta Joan Oliver per 
Castellar del Vallès, “perquè la gent 
pugui identificar-lo en l’imagina-
ri col·lectiu”, afegia Carbonell. 

  Marina Antúnez

Rosa Fité, rondallaire.  || CEDIDA
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+ BRAM! 2017
   CURTS PREMIATS

Premi del Jurat al millor 
curtmetratge 
“Einstein-Rosen” d’Olga Osorio

Mencions del Jurat 
“Quand j’étais petit” (d’elena 
molina)“Roger” (de Sonia Cedon, 
Sara esteban, Arnau gòdia, ingrid 
masarnau i martí montañola) 

Premi del Jurat al millor 
curtmetratge rodat per < 18 anys 
“Sense retorn” (d’els 4 de Sant 
Llorenç: Laia Sallas, Laura Sánchez, 
meritxell Casamada i isaac muñoz)

Premi del públic al millor 
curtmetratge  
“El abrazo” (d’iñaki Sánchez Arrieta)          

Premi del Jurat al millor 
curtmetratge amb exteriors rodats 
a Castellar del Vallès 
“Desert”

Una de les millors edicions del BrAm! 
 ‘yo, Daniel Blake’, de Ken Loach, ha estat la pel·lícula més ben valorada a la mostra de Cinema de Castellar del Vallès

Un total de 2.480 espectadors han as-
sistit a les 16 activitats incloses al pro-
grama de la Mostra de Cinema de Cas-
tellar del Vallès. La novena edició del 
BRAM! s’ha tancat amb les valoraci-
ons més altes de la seva història. 7 pel-
lícules projectades aquest any figuren 
dins el rànquing de les 15 pel·lícules 
més ben puntuades des de l’any 2009. 
A més, el 88% dels 1.200 vots emesos 
pels assistents han tingut puntuacions 
que van entre el 7 i el 10.

La pel·lícula Yo, Daniel Blake, de 
Ken Loach, s’ha endut el Premi Espe-
cial del Públic i el Premi del Jurat Jove. 
La cinta de Loach s’ha imposat amb 
una puntuació mitjana de 8,85, dues 
dècimes per sobre d’El ciudadano ilus-
tre (que va obtenir 8,62 punts). A conti-
nuació, les segueixen In The Same Boat 
(8,59 punts), Sing Street (8,56 punts), 
Frantz (8,51 punts), Bar Bahar (8,39 
punts), La reina de España (8,30 punts), 
Sasha (8,19 punts), Cerca de tu casa (7,93 
punts) i Paterson (7,00 punts).

La pel·lícula de Ken Loach també 
ha estat escollida com la millor per 
part del Jurat Jove. El Petit Príncep va 
obtenir una puntuació de 8,68 punts, 
mentre que La vida d’en Carbassó va 
obtenir una puntuació de 9,10 punts, 
essent la més valorada. Podran gaudir 
de les mongetes del ganxet un total de 
10 votants del Premi Especial del Pú-
blic escollits per sorteig. 

El BRAM! 2017 ha registrat la se-
gona millor assistència de les nou edi-
cions celebrades fins ara, només supe-
rada per l’edició de l’any 2016, que va 
comptar amb 2.617 espectadors. La 
mitjana d’assistència per acte ha arri-
bat a les 152 persones. L’activitat que ha 
acumulat més espectadors ha estat la 
inauguració, que va comptar amb l’as-
sistència del director Fernando True-
ba, prèvia a la projecció de La reina de 
España, amb un total de 295 especta-
dors. Pel que fa a la resta de projecci-
ons, destaquen La propera pell, que va 
comptar amb l’assistència del director 
Isaki Lacuesta, amb 207 espectadors; 
Bar Bahar, amb 200 espectadors; Pa-
terson, amb 178 espectadors; El ciuda-

  Marina Antúnez

Diverses activitats 

van protagonitzar 

la secció del BRAM! 

infantil diumenge 

passat. || Q. PASCUAL

dano ilustre, amb 157 espectadors; Yo, 
Daniel Blake, amb 156 espectadors; 
Cerca de tu casa, que va comptar amb 
l’assistència del director Eduard Cor-
tés i el productor Loris Omedes, amb 
154 espectadors; Frantz, amb 153 es-
pectadors; Sing Street, amb 144 espec-
tadors; En el mismo barco, que va comp-
tar amb l’assistència del director Rudy 
Gnutti, amb 103 espectadors; El Petit 
Príncep, amb 92 espectadors; i Sasha, 
que va comptar amb l’assistència del 
director Fèlix Colomer, amb 88 espec-
tadors. Les dues projeccions del festi-
val ‘Els Curts del BRAM!’ van comptar 
amb 56 i 52 espectadors, respectiva-
ment. Els actes del BRAM! infantil van 
sumar 275 espectadors. D’altra banda, 
el concert ‘Històries a l’aire’ va comp-
tar amb l’assistència de 170 persones. 

A totes aquestes xifres cal su-
mar-hi els prop de 3.350 alumnes dels 
centres docents de Castellar. 

El director del BRAM!  Pere Joan Ventura i el director Isaki Lacuesta.  || Q.  PASCUAL

BRAM! | LA PrOPerA PeLL

El director Isaki 
Lacuesta visita 
el BRAM!

La mostra de cinema BRAM! va acollir 
dijous passat la projecció de  La pro-
pera pell, presentació que va comptar 
amb l’assistència del seu director Isaki 
Lacuesta. La propera pell va arribar al 
BRAM! amb tres premis Gaudí - a la 
millor pel·lícula, el millor actor i la mi-
llor actriu - , i el premi Goya a la millor 
actriu secundària per a Emma Suárez.

En l’entrevista oberta prèvia a la 
projecció que va tenir lloc a l’Audito-
ri, Lacuesta va explicar que el projec-
te de La propera pell va néixer el 2003 
arran d’un episodi que es va produir 
a Girona on diverses persones desa-
paregudes van tornar a casa després 
de molts anys sense donar senyals de 
vida. De fet, aquest és el punt de par-
tida de la pel·lícula, el retorn d’en Leo 
(Àlex Monner) a casa seva, al costat de 
la seva mare, l’Anna (Emma Suárez), 
després de 8 anys desaparegut. El film 
es situa de manera expressa al Piri-
neu Aragonès, perquè tant el paisatge 
com la climatologia són un personat-
ge més de La propera pell, un element 
que multiplica la sensació de suspens 

i d’angoixa que viuen els personatges. 
Segons Isaki Lacuesta, la pel-

lícula es planteja al llarg de tot el me-
tratge “si som a temps de recons-
truir la nostra vida, de tornar a 
començar”. En paraules del director, 
el cinema “ens ha de servir per po-
sar-nos al cap d’un altre, per poder 
viure altres vides sense risc”. Així, 
els actors protagonistes  sostenen la 
intensitat de la pel·lícula pla a pla, fins 
el desenllaç “Ens interessava tre-
ballar amb els actors les diferents 
capes d’interpretació. Els personat-
ges menteixen, s’equivoquen i s’au-
toenganyen. Vam treballar com al 
teatre, amb assajos”, va concloure 
el director.  ||  ROCíO GóMEz

La novena 
edició del 
BRAM! es 

tanca amb la 
segona millor 

assistència 

ESPECTADORS

2.480
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Aquest vespre, a les 21 hores, el Centre Excursionista de Castellar projec-
ta ‘Sibèria’. La temàtica d’aquesta projecció és l’escalada en gel, una moda-
litat de la qual encara no se n’havia fet cap projecció al centre. Està fet per 
tres catalans que han estat els primers escaladors no russos que han es-
calat en gel a Rússia.  Les imatges del documental estan pensades per tot 
tipus de públic i mostren imatges d’una regió molt remota i desconeguda 
de la Rússia a la que estem més acostumats a veure. L’acte és obert a tot-
hom. || M. A.

Aquesta tarda, a les 20 hores, la Sala Gran del Teatre del Sol acull l’espec-
tacle ‘Love musicals’, a càrrec de les corals Musicorum i Som·night. Aques-
ta vol ser un concert gran amb grans musicals, una festa musical per com-
memorar els 15 anys de la formació de les corals. Amb la veu d’Enric López, 
les corals donaran pas a 4 grans suites amb arranjaments de Xavier Torras 
i Adrià Aguilera, dirigits per Sònia Gatell. ‘Newsies’ d’Allan Menken, ‘El Rei 
Lleó’ d’Elton John ‘Els miserables’ de Schonberg i ‘Mamma Mia’ d’Ander-
son i Ulvaeus.  || M. A.

CEC | PrOJeCCió

ESPAIART | COnCert

‘Sibèria’ es projecta divendres al CEC

‘Love musicals’ d’Espaiart a Sabadell

BREUS

Aquest divendres, a les 20 hores, es 
projecta ‘Shadow girl (Niña sombra)’ 
a l’Auditori Municipal. Aquest és el 
títol del DocsBarcelona del Mes de 
març, un film que va formar part de 
la Secció Oficial a la passada edició 
del Festival DocsBarcelona i guanya-
dora del Premi del Públic i Premi del 
Jurat en categoria nacional a Docs-
Barcelona Valparaíso. 

Es tracta d’un documental bi-

el Documental del mes de març 
parla d’una ceguesa inevitable

María Teresa Larraín dirigeix i protagonitza ‘Shadow girl’. || CEDIDA

La directora maría teresa Larraín és la protagonista de la cinta

ogràfic on la directora xilena María 
Teresa Larraín explica el procés de 
la seva ceguesa progressiva. Una 
pel·lícula emotiva que ens traslla-
da a les profunditats de la disfunció 
visual amb la serenitat i el coratge 
d’una cineasta que no vol renunciar 
a la seva professió. 

María Teresa Larraín va néixer 
l’any 1951 i va marxar a Canadà l’any 
1976, on es va graduar en estudis de 
ràdio i televisió. Quan era petita, li 
van diagnosticar miopia progressiva, 
heretada de la seva mare, i li van dir 

DOCSBARCELONA DEL MES | PrOJeCCió

que un dia es quedaria cega. Com li 
dius a una nena que es quedarà cega? 
Com la prepares? Conscient d’aquest 
inevitable destí, decideix capgirar el 
seu món i explorar les profunditats 
de la seva nova condició. “Si hagués 
estat artista hauria pintat el meu 
dolor; si hagués estat escriptora 
hauria escrit sobre això; però com 
que treballava amb imatges havia 
de fer aquesta pel·lícula”, explica 
la mateixa directora. 

Però la mort de la seva mare fa 
que torni al Xile natal, que va aban-
donar quan era jove a causa de la 
dictadura militar. Caminant pels 
carrers de la capital coneix un món 
diferent que l’inspira. Els venedors 
ambulants dels carrers de Santiago 
de Xile conformen part del paisatge 
urbà i de la història de la ciutat. Amb 
ells, María Teressa Larraín troba el 
confort i l’ajuda que necessitava per 
superar la seva por a l’aïllament i a 
esdevenir presonera de la seva prò-
pia ceguesa. 

Aquesta és una història que 
toca les emocions més humanes de 
la manera més terrenal possible, 
desproveint-les de tota transcen-
dència i buscant sempre la manera 
més frontal de plantar-hi cara. Quan 
acabi la pel·lícula, María Teresa Lar-
raín haurà perdut quasi per complet 
la seva visió i no podrà veure la seva 
pròpia obra. Almenys, no com la veu 
la majoria de gent. Aquesta és la clau 
de la seva curació. 

 Marina Antúnez

El proper 19 de març, el grup La maravillosa cabeza parlante actuarà a Cal 
Calissó, a les 12 hores. Ells són un un trio de pop-rock i psicodèlia de Corne-
llà de Llobregat nascut l’any 2007. L’estiu del mateix any van gravar el seu 
primer treball titulat ‘Autoparlante’, amb 12 cançons que van des del pop-
rock més surrealista fins a la música de circ i cabaret. L’any 2009 estre-
nen el seu segon treball, ‘Mis queridos trajes salvavidas’. També han publi-
cat ‘Underground, un dvd d’un directe a la sala Underground de Barcelona i 
‘Tarda d’escacs a Sebastopol”.   || M. A.

CAL CALISSÓ | COnCert

Actuació de La maravillosa cabeza parlante
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DESTAQUEM EXPOSICIONS

agenda del 17 al 26 de març

DIVENDRES 17
20 h ·  PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: 
Shadow Girl (Niña Sombra)
Auditori municipal
Org.: Cal gorina, L’Aula, CCCV

21 h · PROJECCIÓ
Sibèria, escalada en gel a 
la frontera llunyana
Lloc: Local del CeC
Organització: CeC

23 h · MúSICA 
Jam Session 
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó
 
 
 
DISSABTE 18 
De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h · SANT JOSEP
Fira ‘Esplay’: Jocs, diorames i 
col·leccionisme de Playmobil
espai tolrà
Organització: Smartplay i totClicks

De 10.30 a 12.15 h · CONCERT
2a edició dels “Petits Concerts de 
Sant Josep”, a càrrec d’Artcàdia
Plaça major
Organització: Ajuntament i Artcàdia

11.30 h · INFANTIL
L’Hora del Conte Infantil: 
“Paraules que tenen màgia”, 
amb rosa Fité
Biblioteca municipal
Organització: Biblioteca municipal

12 h · INFANTIL
Juguem amb els contes
Ludoteca municipal
Organització: Ludoteca municipal

18 h · BALL
Festa Country
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

20.30 h · TEATRE
iTime, amb en Peyu
Auditori municipal
Organització: 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
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: tot Ballant
 
 
 
DIUMENGE 19
De 10 a 19 h · SANT JOSEP
Fira de Sant Josep
espai tolrà i pl. de la Fàbrica nova
Org.: Ajuntament, erC i Cal gorina
+ info.: Pàg. 2 

De 10 a 14 h 
i de 16 a 20 h · SANT JOSEP
Fira ‘Esplay’: Jocs, diorames i 
col·leccionisme de Playmobil
espai tolrà
Organització: Smartplay i totClicks

11.00 · SORTIDA
Caminant amb la Història per 
Castellar: Ruta el modernisme i 
altres estils. Places exhaurides. 
Org.: Caminant amb la Història i 
Arxiu d’Història de Castellar

12 h · CONCERT
La Maravillosa Cabeza Parlante
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó

12 h i 16.30 h · CINEMA
Ballerina
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

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
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

DIMARTS 21
20 h · XERRADA
“àvids de poesia”
A càrrec d’Òscar rocabert
Biblioteca municipal
Organització: Biblioteca municipal

DIMECRES 22
09.30 h · SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i àrea Bàsica de Salut

19.30 h · XERRADA
“Bullying i educació emocional”
Sala d’Actes d’el mirador
Org.: StOP Bullying Castellar
 
 
 
DIJOUS 23
21 h · PROPOSTA
Afterwork a Cal Calissó, 
amb roger Sánchez
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó

DIVENDRES 24
D’11 a 12.30 h ·  PROPOSTA
Grup d’ajuda mútua al dol 
gestacional i perinatal
Cal gorina
Organització: Pingupanda

21 h · CINEMA
Cinefòrum: La doncella (The 
Handmaiden)
Auditori municipal
Organització: CCCV
 
 
 
DISSABTE 25
De 10 a 14 h · PROPOSTA
Els bombers t’acompanyen a 
donar sang
Pl. major
Organització: Banc de Sang i teixits

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 a càrrec del Duet Al&Ma
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Pas de Ball
 
 
 
DIUMENGE 26
12 h · PROPOSTA
Sonaswing al Calissó Vermut
A càrrec d’1+2
Cal Calissó
Org.: Cal Calissó i SonaSwing

16.30 h i 18.50 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: Lion
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

17.30 h · PROPOSTA
XLII Ballada de Gitanes
Pavelló Joaquim Blume
Org.: Ball de gitanes de Castellar  

18 h · BALL
Ball a càrrec de Mil·lenium
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h · TEATRE
Escenes d’una vida amb Hàmsters
+ info.: Pàg. 17 

‘Petits concerts de Sant Josep’
Dissabte 18 · De 10.30 a  12.15 h 

El proper dissabte, a la plaça Major, i 
en el marc de la celebració a Castellar 
de Sant Josep, l’escola de música 
Artcàdia, amb la col·laboració dels 
Gegants de l’ETC, celebren la fes-
tivitat d’una manera ben especial: 
amb música, ballada dels gegantets 
i xocolatada infantil per a tothom. 
Diversos grups instrumentals i con-
junts de l’escola oferiran, al llarg de 
tot el matí, petites actuacions titula-
des ‘Petits concerts de Sant Josep’ i 
els gegantets d’El Sol i la Lluna faran 
una ballada, acompanyats de la xa-
ranga de l’Artcàdia.

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

“Consum, Com som?”
Del 20 al 27 de març, de dilluns a 
divendres de 10 a 20 h
El Mirador
Organització: Ajuntament
Col·laboració: Diputació de Barcelona
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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

Lion
DRAMA · INFÀNCIA
Versió doblada al castellà

26 de març
16.30 h i 18.50 h

PRÒXIMAMENTwww.castellarvalles.cat

Ballerina Vuelta a 
casa de mi 
madre

12.00 h i 16.30 h 18.45 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

19 de març

ANIMACIÓ
Versió doblada al 
català · 2016
Durada: 89 min
País: França

Direcció: 
Éric Warin, 
Éric Summerh

COMÈDIA 
Versió doblada • 2016
Durada: 97 min
País: França
Director: Eric Lavaine
Repartiment: 
Josiane Balasko, Ale-
xandra Lamy, Mathil-
de Seigner, Alexandra 
Campanacci, Jérôme 
Commandeur, etc.

Sinopsi: Després de perdre els seus pares, Felicia viu en un 
orfenat a la seva Bretanya natal. La seva passió és la dansa, 
i somia convertir-se en una ballarina professional. Per acon-
seguir-ho s’escapa amb l’ajuda del seu amic Víctor i viatja al 
París de 1879. Allà es farà passar per una altra persona per 
aconseguir entrar com a alumna de la Grand Opera House.

Sinopsi: Als seus 40 anys, Stéphanie es veu obligada a tornar 
a casa de la seva mare després de perdre la feina i tots els di-
ners, i ser abandonada pel seu marit. Ambdues hauran de tenir 
paciència per enfrontar-se a la nova stiuació.

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
DiVenDreS  17 CASANOVAS
DiSSABte 18 ROS
DiUmenge 19 ROS
DiLLUnS 20 GERMà
DimArtS 21 VILà
DimeCreS 22 EUROPA
DiJOUS 23 VICENTE
DiVenDreS 24 YANGÜELA
DiSSABte 25 CASANOVAS
DiUmenge 26 CASANOVAS 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“L’ important no és el que han fet de nosaltres, sinó el que fem amb el que han fet de nosaltres”
Jean Paul Sartre

@mireiacasamada @arnaucabeza @lrv_28
Plat del dia Flors Mirant l’horitzó

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Vista general de la fàbrica Tolrà des del camí de ca n’Oliver, arran de la riba. Veiem can Pèlags en-
cara sense el Ranxo, el lloc del Vinyet amb camps, oliveres i molta vinya, que escalonada arriba 
fins a baix el Boà. Es veu la bona pista que anava al molí d’en Busquets i el gual cap al Boà. Lluny, 
els ponts Vell i Nou i les torres dels majordoms i del director.   || FONS: JAUME JULIANA I CABRé || AR-

XIUHISTORIACASTELLAR@GMAIL.COM ||  FACEBOOK.COM/ARXIUHISTORIA 

Fàbrica de Can Barba, 1932

Espai Farmàcia Yangüela
C. Torras, 2

T. 93 854 63 96 
info@espaiyanguela.com

Cuidar-se és un plaer

Recoma-
nació

penúltima

Josep Bartalot Ortín
62 anys · 10/03 2017          

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

El frenètic ritme de vida que tant ens carac-
teritza actualment fa que ens oblidem, molt 
més del que caldria, de nosaltres mateixos, 
del nostre benestar. I certament, aquest és 
el que ens manté saludablement actius per 
combatre les agressions del nostre entorn, 
com és principalment l’estrès. 
Íntimament lligat al nostre estat de salut, 
l’estrès negatiu pot significar un important 
enemic que atempta de forma directa a l’es-
tat del nostre organisme. Quan és difícil dei-
xar de patir-lo per les circumstàncies que 
ens rodegen, sempre podem optar per terà-
pies o solucions que permetin una dràstica 
reducció de l’afecció.
D’aquí ve l’especial rellevància de serveis que 
procuren el nostre benestar com els que es 
presten des del nostre Espai de salut i bellesa. 
Des de massatges relaxants, a tractaments 
facials i corporals, tractaments de bellesa, 
maquillatge, tot tipus de depilació, aparato-
logia, l’atenció d’un nutricionista, anàlisis clí-
niques i infinitat d’altres serveis que cerquen 
tant l’equilibri físic com l’emocional.
Descobreix el plaer de sentir-se bé. . 
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la contra

Oriol Escofet

Abu Dhabi, Qatar i 
Dubai són ara el nucli 
de l’aviació comercial

Enginyer aeronàutic i MSc en AIr Transport Management
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Tot i que assegura que no hi ha res com casa, l’Oriol està 
esprement l’experiència de viure i treballar a l’estranger 
i de moment, no té previst tornar. Exjugador de la UE 
Castellar, diu que troba a faltar tenir la muntanya a prop

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Organitzat
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
El meu avi
La teva paraula preferida?
Esforç
Quin plat t’agrada més?
Pa amb tomàquet i embotit
Un grup de música?
Cap en concret, Spotify
Una pel·lícula?
‘The Italian job’, de F. Gary Gray
Un llibre?
‘El trono de madera’, de F. Lorente
Un indret?
Langkawi, Malaysia
Un viatge pendent?
Bali, Indonesia
Un lloc on treballar?
Qualsevol a on em senti a gust

”

“

· Vas estudiar Enginyeria Aeronàu-
tica a l’Escola Tècnica Superior de 
Terrassa. Perquè et  vas decidir per 
aquests estudis?
A l’acabar l’ESO,  tenia bastant clar que 
volia fer una enginyeria, m’agradaven 
les matemàtiques i la física, així que 
vaig decidir cursar el batxillerat tec-
nològic. A mesura que vaig veure que 
tenia bona nota, em vaig anar decan-
tant cap a l’enginyeria aeronàutica ja 
que tot allò relacionat amb els avions i 
els aeroports em despertava curiositat.

· Gràcies al Programa de préstecs 
UPC Alumni vas poder marxar al 
Regne Unit, a la Universitat de 
Cranfield, per cursar el Master of 
Science (MSc). Què va suposar per 
a tu aquesta oportunitat?
Anar a Cranfield a cursar el MSc en 
Air Transport Management va ser 

una molt bona oportunitat per a mi. 
És una universitat amb molt renom 
en el sector aeronàutic i amb forts 
vincles amb el món laboral i les di-
ferents empreses del sector. Em va 
permetre obtenir la doble titulació 
(Enginyeria + MSc) en el cinquè any 
d’enginyeria gràcies a l’acord entre 
la Universitat Politècnica de Catalu-
nya i Cranfield University.

· Què et va aportar fer a l’estran-
ger una part dels estudis?
Crec que qualsevol estada a l’estran-
ger és una experiència molt enriqui-
dora i la recomano a tothom. Els es-
tudis a Cranfield em van permetre 
conèixer i treballar amb gent d’arreu 
del món.  A nivell acadèmic vaig expe-
rimentar una altra forma de treballar 
molt més enfocada a casos pràctics.   

· Després d’acabar el màster, fas 
el salt a Abu Dhabi a treballar amb 
la companyia EtihadAirways.

El màster a Cranfield em va obrir les 
portes a treballar per EtihadAirways. 
L’estreta relació entre la universitat 
i la industria aeronàutica fa que cada 
any moltes empreses assisteixin a la 
presentació del Group Project i se-
leccionin diferents candidats per 
posteriors entrevistes. Aquest pro-
jecte en grup és una part important 
del màster que dura tres setmanes 
i consisteix a crear una aerolínia des 
de zero. Culmina amb la presentació 
on participen les diferents empreses 
del sector. A la vegada, la universitat 
s’encarrega de treballar en els currí-
culums dels diferents estudiants i els 
distribueix als participants de la pre-
sentació de forma que les empreses 
interessades en contractar tenen els 
detalls dels diferents components del 
grup. Vaig tenir la sort de ser selec-
cionat i tenir ofertes de feina per les 
dues aerolínies del Emirats Àrabs, 
Emirates i EtihadAirways però al 
final em vaig decantar per l’última.

· Des del gener de 2015 estàs tre-
ballant en aquesta companyia.  
La meva feina consisteix en tot allò 
relacionat amb l’optimització i plani-
ficació de rutes. L’objectiu final és as-
segurar-se que tenim l’avió, l’horari i 
les freqüències òptimes en cada una 
de les nostres destinacions. Pel que fa 
a la planificació, també avaluo noves 
rutes, tenint en compte la flota d’avi-
ons, la demanda, els costos i la compe-
tència en el mercat. 

· Com és treballar a Abu Dhabi? 
De moment estic molt content. Treba-
llo força hores però està sent una molt 
bona experiència. Ara mateix, Abu 
Dhabi, Qatar i Dubai s’han convertit 
en el nucli de l’aviació comercial amb 
les seves aerolínies corresponents Eti-
had, Qatar Airways i Emirates, així que 
poder estar treballant en la regió és una 
molt bona oportunitat. La manera de 
treballar és força semblant a la d’aquí, 
ja que hi ha un gran percentatge de gent 

d’altres països treballant allà. En el cas 
dels Emirats Àrabs, gairebé el 90% de 
la població són expatriats.

· I viure allà, deu ser un canvi molt 
gran... com ho portes?
Jo no he tingut cap problema d’adap-
tació. Gran part de la població és occi-
dental i la gent d’allà és molt acollidora. 
Contrari al que la gent pot pensar, pots 
fer una vida normal siguis noi o siguis 
noia sempre que actuïs de forma res-
pectuosa amb els seus costums. El que 
se’m fa més difícil és la calor de l’estiu, 
quan s’arriba als 50 graus. 

·La teva idea és continuar a Abu 
Dhabi uns mesos més o tens al-
tres projectes?
El meu pla és seguir una temporada 
més a Abu Dhabi. Tot i això, després 
de la meva etapa als Emirats m’agra-
daria tenir una altra experiència inter-
nacional en algun altre país, tot i que 
encara no el tinc decidit.  

 Cristina Domene


