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Setmanari d’informació local

Els castellarencs van 
generar 11.000 tones 
de residus el 2016

Castellar Sardanista,
candidata a
Sardana de l’Any

La UE Castellar 
guanya el líder i 
aspira a l’ascens

medi ambient | p02cultura | p20 esports | p13

la gran família del ball
ball de Gitanes | p 21

petits i grans van protanitzar amb èxit la 42a ballada

Tot el col·lectiu del Ball de Gitanes en una imatge als Jardins del palau Tolrà. Una de les novetats d’aquest any va ser l’estrena de nou vestuari per a les actuacions. || Ball de gitanes / q. pascual
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TEATRE 
FAMILIAR

Els trEs porquEts 

Es caguEn dE por
A càrrec de Samfaina de colors

dg. 02/04 – 12 h

Organització: 
Ajuntament + info: www.castellarvalles.cat

el tema de la setmana

L’Ajuntament ha fet balanç de la re-
collida selectiva de deixalles a Cas-
tellar del Vallès durant el 2016. En 
termes globals, la població va gene-
rar l’any passat un total de 10.887,36 
tones de residus municipals. 

D’aquesta quantitat, els cas-
tellarencs i les castellarenques van 
aportar 4.280,28 tones de deixalles 
a les àrees d’aportació voluntària i 
la deixalleria municipal que es van 
poder reutilitzar, reciclar o recupe-
rar. Aquesta xifra suposa una valo-

rització del 39,31% del total de resi-
dus municipals gestionats.

Segons dades facilitades pel 
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental, Castellar del 
Vallès ocupa la vuitena posició en un 
rànquing de 16 municipis de la co-
marca que més valoritzen els seus 
residus. A més, el municipi supera 
en 4,66 punts la mitjana comarcal de 
recollida selectiva, que és del 34,65% 
del total de residus generats, així com 
també la mitjana catalana de l’any 
2015, que va ser del 38,93%. En tot 
cas, les xifres estan molt lluny dels 
objectius del 60% previstos pel 2020.

Quasi 11.000 tones de residus al 2016
la valoració de deixalles és del 39,31%, cinc punts per sobre de la mitjana comarcal, i la recollida ha baixat un 1,75%

  Jordi Rius “S’ha detectat al conjunt de Ca-
talunya, no només a Castellar, un 
cert estancament amb el model 
actual de recollida de residus i 
s’han d’introduir canvis per acon-
seguir aquests objectius el 2020”, 
destaca el regidor de Medi Ambient, 
Aleix Canalís.  

Castellar està lluny dels índexs 
de la població veïna de Matadepera, 
que arriba als valors del 90% encara 
que l’urbanisme d’aquesta població  
“permet uns sistemes de recolli-
da que serien de difícil implanta-
ció en un municipi com el nostre” 
però , en tot cas,“s’han d’analitzar 

aquests exemples reeixits de reco-
llida d’altres poblacions i intentar  
veure quins d’aquests principis 
que s’han aplicat es poden exportar 
a Castellar i fer un model propi”, 
destaca Canalís. 

El total de residus municipals 
generats a Castellar durant el 2016 
va disminuir un 1,75% respecte el 
2015. En valors absoluts, es van ge-
nerar 194,09 tones més de residus. 
La quantitat de residus generats per 
habitant també ha disminuït lleuge-
rament, ja que ha passat d’1,30 qui-
los per habitant i dia l’any 2015 a 1,26 
quilos per habitant i dia l’any 2016.

El regidor de Medi Ambient va-
lora aquestes dades en el sentit que 
“s’ha de tendir a no generar resi-
dus, fer una bona separació selec-
tiva a casa, un bon tractament en 
destí - el que es fa al Centre de Trac-
tament de Residus (CTR) del Va-
llès Occidental- i, per últim, abans 
d’anar a un abocador, fer una va-
loració energètica dels residus”. 

Totes les fraccions van millorar 
els seus registres l’any passat, tret del 
vidre, les piles  i la fracció vegetal. El 
servei de dela deixalleria municipal 
van recollir 2,5 tones de residus, amb 
un augment del 13,12%.  

altres residus: Fracció vegetal 619,24 T | Voluminosos 249,42 T | Tèxtil 77,19 T | Altres residus de deixalleria 1.726,14 T 

6.607,08 T 445,45 T554,42 T 242,82 T363,44 T
RESTA pApER I CARTRÓMATERIA ORGÀNICA ENVASOS VIDRE

medi ambient
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política

un romanent de 8,5 milions d’euros

Imatge del ple de dimarts passat. || c.dOMene

Tot i l’elevat nivell d’unanimitat que 
es va tornar a donar en les votaci-
ons del ple de març, en aquesta oca-
sió govern i oposició van apujar el to 
de les intervencions i es van viure al-
guns moments de tensió, sobretot 
en la discussió de les mocions i en els 
precs i preguntes. 

Abans, es va donar compte de la 
liquidació del pressupost de 2016, que 
serveix per conèixer l’estat de les fi-
nances del municipi amb cert detall. 
El tinent d’alcalde d’Economia, Joan 
Creus, va parlar d’una liquidació “de 
resultats positius, donant continu-
ïtat a la tendència iniciada en 2012.  
Des de 2015 l’Ajuntament compleix 
amb la ràtio de deute viu, tendència 
que continua en 2016 reduïnt-se en-
cara més aquesta ràtio, que passa 
del 63,30 % al 50,10 %, la qual cosa 
permet demanar crèdit per finan-
çar inversions sense l’autorització 
a la Generalitat”. Creus va recordar 
que el límit legal d’endeutament és del 
110% per constatar “la sostenibilitat 
financera” de Castellar. En números 
totals, el romanent de tresoreria del 
2016 és de 8,5 milions d’euros: “S’ha 
aconseguit donar la volta a la situ-
ació de l’Ajuntament i hem posat 
unes bases de futur sòlides”, va dir. 
En quant a l’execució del pressupost, 
el regidor va explicar que els ingres-
sos s’han executat en un 110,50%, i les 
despeses en un 92,24 %. En aquest sen-
tit, Creus va subratllar que l’augment 
dels ingressos era un símptoma de re-
cuperació econòmica i va posar com 
a exemple la millora en la recaptació 
econòmica derivada de l’IAE, impost 

la liquidació 
del pressupost 
dona símptomes 
de recuperació 
econòmica a la vila

 J.G.

AJUNTAMENT | ple de març

que paguen les empreses que facturen 
més d’un milió d’euros l’any. 

L’únic grup de l’oposició que va 
entrar a valorar la liquidació pres-
supostària va ser ERC amb un dis-
curs molt crític. El seu portaveu, Rafa 
Homet, va manifestar la preocupació 
del seu grup “per la poca activitat de 
l’equip de govern” segons va dedu-
ir de la liquidació del pressupost i va 
titllar de “desgavell” el pagament de 
les subvencions a les entitats. Homet 
també va assenyalar que el superàvit 
del pressupost no té per què ser una 
bona notícia, “quan hi ha partides 
molt importants sense esgotar ni 
de lluny”, i va posar diversos exem-
ples com les de pobresa energètica, 
educació, manteniment de clavegue-
res o parcs i jardins, entre d’altres. 

En l’apartat de mocions també 
es va debatre a fons qüestions finan-
ceres de la mà de dues mocions pre-
sentades per l’equip de govern. D’una 
banda es va aprovar una proposta que 
demanava una legislació clara sobre 
l’impost popularment conegut com 
plusvàlua després d’una sentència 
del Tribunal Constitucional que qües-
tiona la filosofia d’aquest impost si 
l’afectat no ha obtingut beneficis de 
la venda o, fins i tot, n’ha tingut pèr-
dues. Som de Castellar-PSC també 
va insistir en la qüestió econòmica 

GESTIÓ DE RESIDUS

Estudi per  
implementar el 
porta a porta

Un dels punts més destacats del 
ple de març va ser l’aprovació per 
unanimitat d’una moció presentada 
per ERC -a la qual s’hi va sumar 
Som de Castellar-PSC- per encar-
regar un estudi sobre la viabilitat 
d’implementar el porta a porta en la 
recollida de residus de Castellar. La 
moció, tal com va detallar el regidor 
d’ERC,  Josep Maria Calaf, “reafirma 
el compromís previst en el PRECAT 
d’arribar a un índex de reciclatge del 
60% el 2020”, xifra molt lluny de 
l’actual 39,3%” [veure informació 

Adhesió a la Xarxa de  
Municipis d’Economia Social 
i Solidària 

Moció de Som de Castellar-PSC  
en relació a la sentència  
del TC relativa a l’Impost de  
la Plusvàlua 

Moció d’ERC i Som de Castellar-
PSC sobre la recollida selectiva  
de residus 

Moció d’ERC de suport a  
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès  
Occidental 

Moció de Som de Castellar-PSC 
sobre el finançament de les  
escoles bressol municipals 

ACORDS pRINCIpALS

portant al ple una moció per dema-
nar millor finançament per a les es-
coles bressol municipals i “recuperar 
la subvenció per a escoles bressol 
d’abans de la crisi i que el finança-
ment torni a mans de la Generalitat 
que és la que en té les competènci-
es”, va dir la regidora d’Educació M. 
Antònia Puig. De fet, és la Diputació 
qui està assumint en els darrers anys 
una part del cost que també es repar-
teix entre els Ajuntaments i els usua-
ris i que abans es dividia en tres ter-
ços. En aquest punt, l’equip de govern 
va comptar amb el suport de Decidim 
però no d’ERC i PDeCAT, que es van 
abstenir i votar en contra respectiva-
ment. Rafa Homet (ERC), que és di-
putat d’Ensenyament a la Diputació 
aquest mandat, va argumentar que tot 
i que eren favorables a la majoria d’ar-
guments inclosos en la moció hi veien 
“una dialèctica tramposa”.  Homet 
va recordar que s’havia arribat a la 
situació actual perquè “l’Estat ens 
deixa sense un euro fent perillar 
els serveis bàsics” i que es va haver 
de prioritzar el pagament a l’ensenya-
ment obligatori (a partir dels 3 anys), 

a la pàgina 2]. També es proposen 
campanyes de sensibilització . Per 
part de l’equip de govern, Aleix Ca-
nalís, va demanar el màxim consens 
de totes les forces polítiques de cara 
al debat que s’ha d’obrir els propers 
mesos sobre la política a seguir en 
matèria de tractament de residus 
sense caure “en apriorismes”.
En aquest sentit, sobre el porta 
a porta, Canalís va informar que 
Castellar forma part d’una prova 
pilot del Consell Comarcal amb 
d’altres quatre municipis on 
s’aplicarà el porta a porta en els 
establiments comercials. Per part 
de Decidim, Elisenda Alamany, 
va mostrar la seva satisfacció 
perquè “ara es pugui veure viable 
el porta a porta”, una proposta 
que, segons va dir ja portava al 
programa electoral L’Altraveu. 

un argument que també va reforçar 
la portaveu de PDeCAT, Bea Garcia, 
qui , a més, va recordar al PSC que el 
seu grup parlamentari havia votat en 
contra “dels pressupostos més so-
cials de la Generalitat”. 

La regidora de Decidim, Eli-
senda Alamany, va criticar l’actitud 
d’ERC amb la moció perquè el de-
partament d’Ensenyament “ha anat 
reduint la despesa” i ha continuat 
concedint ajuts milionaris a l’ensenya-
ment privat i concertat. Finalment, 
l’alcalde, Ignasi Giménez, va recordar 
que la Generalitat, “sense avisar, va 
deixar de pagar les escoles bressol” 
i va criticar el paper que està fent la 
Diputació, suplir la Generalitat, “que 
és qui té les competències”.

D’altra banda, dues de les qua-
tre mocions d’ERC no van prosperar 
pel vot negatiu de l’equip de govern: la 
moció que demanava pagar a l’Agèn-
cia Tributària Catalana i la moció que 
demanava mecanisme de control i se-
guiment de les mocions aprovades.  

[Més informació del ple a les 
pàgines 5 i 6]
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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 

· 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

territori i mobilitat

pRESTACIÓ | mobilitatVIA púBLICA | obres

L’Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM) de l’àrea de Barcelona, on està 
representat l’Ajuntament de Castellar, 
ofereix des d’aquest mes de març bo-
nificacions a les persones en situació 
d’atur que percebin una prestació pú-
blica, de qualsevol administració, infe-
rior al Salari Mínim Interprofessional 
(SMI), que per al 2017 és de 707,60 €/
mes. Es tracta d’uns ajuts que tenen 
per objectiu facilitar la mobilitat a les 
persones que es troben en procés de 
recerca de feina, i que suposen que el 
preu de la T-Mes quedi reduït fins al 
preu de la T-10 d’1 zona, de manera 
que el preu aquest any 2017 serà de 
9,95 euros per targeta.

Per accedir a aquests ajuts, la 
persona interessada ha d’adreçar-se a 
l’administració per obtenir prèviament 
un certificat que acrediti que com-
pleix algun dels requisits sol·licitats. 
Així, en cas de rebre un subsidi o ajut 
per desocupació d’un import inferior 
a l’SMI cal adreçar-se al Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal (SEPE, www.
sepe.es). Si la persona no rep cap ajut 
però ha estat inscrita com a deman-
dant d’ocupació durant un mínim de 
dotze mesos en els darrers dos anys i 
es troba en un procés actiu de recer-
ca de feina, haurà de sol·licitar el cer-
tificat a l’Oficina de Treball del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC). Final-
ment, en cas de rebre un ajut munici-
pal d’un consistori integrat en l’àmbit 
de l’ATM de l’àrea de Barcelona (com 
és el cas de l’Ajuntament de Castellar) 
inferior a l’SMI i no rebre cap ajut per 
part de l’Estat, cal adreçar-se als Ser-
veis Socials Municipals.

Un cop obtingut el certificat, la 
persona interessada ha d’acudir als 
punts de venda autoritzats i lliurar-lo 
juntament amb el DNI/NIE en vigor. 
Cal tenir en compte que la validesa 
del certificat és de 105 dies a partir 
de la data de la seva emissió. Durant 
aquest termini, l’usuari podrà adqui-
rir un màxim de tres títols de trans-
port sense necessitat de lliurar un nou 
certificat.  

Bonificacions  
per a aturats 
en la T-Mes

campanya d’asfaltat, reparació 
de voreres i senyalització viària
les obres, que suposaran una inversió de 250.000 euros, es concentraran a les urbanitzacions

L’Ajuntament durà a terme en els propers 
mesos una nova campanya d’asfaltats, re-
paració de voreres i senyalització viària a 
diversos carrers del municipi per un im-
port total de 250.000 euros. Els treballs, 
que s’inclouen en una nova fase del projec-
te de pavimentació i conservació de vies 
públiques, estaran centrats en aquesta 
ocasió en les urbanitzacions del municipi.

Així, es faran reparacions de pa-
viment als carrers de les Roques i de la 
Font del Darrera de Sant Feliu del Racó, 
als carrers del Cim, de Comagrossa i de 
les Jeies d’El Balcó, al carrer de Santa 
Rosa de l’Aire-Sol D, i a diverses ubicaci-
ons d’El Racó i Can Font. D’altra banda, 
també es faran treballs d’asfaltat en di-
verses ubicacions del nucli urbà, concre-
tament a Can Carner, a Els Fruiters i als 
carrers de Catalunya, Barcelona i Major. 

A més de les obres de reparació d’as-
falt, que suposaran un cost de 120.000 
euros, l’Ajuntament invertirà 130.000 
euros més en la reparació de voreres i 
guals del municipi i en treballs de senya-
lització viària.  D’una banda, es destina-
ran 80.000 euros a la reparació de voreres 
i guals en uns 70 punts de les urbanitza-
cions i del nucli urbà. Així, s’inclouen di-
versos carrers de Sant Feliu del Racó, El 
Racó, El Balcó i Can Font, així com diver-
sos punts del nucli urbà, com les rondes 
de Tolosa i Ponent i alguns carrers de Can 
Carner i de l’Eixample, entre d’altres. 

Les obres consisteixen concreta-
ment en la reparació de trams de vore-
res existents malmeses pel pas del temps 
i pel seu ús i en actuacions en guals de vi-
anants centrades a rebaixar el pendent 
dels trams de voreres que queden entre 
els passos de vianants. “Aquesta darre-
ra actuació inclourà la col·locació de 
paviment tàctil per a invidents”, apun-
ten des de la regidoria de Manteniment.
Aquest tipus d’actuacions “són impor-

tants per garantir l’accessibilitat, es-
pecialment perquè persones amb mo-
bilitat reduïda o que portin cotxets 
puguin travessar sense dificultats un 
pas de vianants”, detalla el tinent d’alcal-
de de Manteniment, Pepe Leiva.

senyalització i pintura viària

D’altra banda, el projecte de pavimenta-
ció i conservació de vies públiques per a 
aquest 2017 inclou també treballs de pin-
tura viària per tal de renovar la senya-
lització horitzontal a diversos punts del 
municipi. A aquest concepte es destina-
ran 50.000 euros. Aquesta nova fase del 
projecte de pavimentació i conservació de 
vies públiques es durà a terme entre els 
mesos de maig i juliol. L’objectiu general és 
la millora de la conservació dels vials i de 
l’accessibilitat, especialment aquells que 
s’utilitzen més per part de la ciutadania 
i són propers a equipaments d’ús públic.

Obres de reparació d’un gual. || arxiu

  Redacció

taula de mobilitat i accessibilitat 
Totes aquestes actuacions a la via pú-
blica es van presentar en el marc de la 
Taula de Mobilitat i Accessibilitat, que el 
dia 23 de març va dur a terme la primera 
sessió d’aquest mandat. Aquest òrgan de 
participació ciutadana, que té per objec-
tiu tractar amb tots els agents implicats 
els assumptes locals vinculats a aquests 
àmbits, ha renovat la seva composició, in-
corporant, entre altres, representants a 
títol individual amb coneixements sobre 
accessibilitat.

Tal com va assegurar el tinent d’al-
calde de Planificació, Pepe González, 
“aquest consell assessor comença una 
nova etapa més centrada en el tracta-
ment de temes locals, després d’uns 
anys en què es tenien moltes coses a 
dir sobre les grans infraestructures 
de comunicació i del parèntesi de la 
crisi econòmica”.  

80.000 euros 
es destinaran 
a reparar guals 
i voreres en 70 
punts de les 
urbanitzacions i el 
nucli urbà 

120.000 euros 
es dedicaran a 
la reparació de 
l’asfalt de diveros 
punts de les 
urbanitzacions i el 
nucli urbà de la vila 
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solidaritat

Moment de servei del dinar en el menjador del Joan Blanquer. || arxiu

‘recooperem’ reparteix 2.980 àpats

Castellar del Vallès va repartit du-
rant el 2016 un total de 2.980 àpats a 
219 famílies amb necessitats socials o 
econòmiques especials, el que ha su-
posat a més que s’hagi evitat generar 
1.380 quilos de residus. 

Aquests són els resultats de l’any 
passat del projecte “Recooperem”, 
una iniciativa d’aprofitament alimen-
tari a les escoles impulsada pel Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental i 
el Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental i amb la impli-
cació dels ajuntaments de la comar-
ca, les escoles i les empreses que ofe-
reixen el servei de menjador escolar. 
El projecte respon al doble objectiu 
de garantir àpats a famílies en situa-
ció de vulnerabilitat socioeconòmica 
i d’evitar la generació de residus i el 
malbaratament alimentari.

La regidora de Serveis Socials, 
Glòria Massagué ha valorat molt po-
sitivament aquestes dades i ha afegit: 
“És essencial la col·laboració de les 
escoles, de les AMPES, i dels treba-
lladors i monitors dels menjadors. 

Quatre escoles de castellar van repartir el 2016 àpats a 219 famílies gràcies a aquest projecte

És una feina afegida que fan i que 
reverteix en persones necessitades 
de la nostra vila”. 

Al conjunt de la comarca, són 
4.331 els àpats que es van repartir l’any 
passat, i gairebé dues tones els resi-
dus que es van evitar a través d’aquest 
projecte que va comptar amb la parti-

cipació d’onze centres educatius de set 
municipis (Castellar del Vallès —amb 
les escoles El Sol i La Lluna, Mestre 
Pla, Sant Esteve i Joan Blanquer—, 
Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars, 
Matadepera, Sant Llorenç Savall i 
Ullastrell). A tots ells s’han afegit avui 
mateix cinc escoles de Rubí. De cara 

SOLIDARITAT | reaprofitament alimentari

 Cristina Domene a l’any que ve, també es preveu la in-
corporació al projecte de l’escola Emili 
Carles-Tolrà de Castellar. “El projec-
te es va iniciar amb una sola esco-
la a Castellar i ara ja en són quatre 
i es preveu la incorporació d’una 
més, en breu. Cal destacar també 
que són aliments amb proteïnes, 
aliments que no es troben als lots 
que normalment es distribueixen 
a Càritas o als Serveis Socials i que 
ajuden a equilibrar la dieta d’aques-
tes famílies. A més a més, gràcies 
al projecte, no es malbaraten ali-
ments”, recorda Massagué.  

funcionament del projecte

En acabar els serveis de menjador, les 
escoles que participen en el projecte 
reparteixen els aliments cuinats, que 
no hagin estat servits, en uns recipi-
ents que els faciliten els ens comar-
cals. Tot seguit, s’etiqueten amb in-
formació rellevant i es congelen als 
centres a -18ºC, durant un màxim de 
tres mesos. Una entitat social o recull 
els àpats i els reparteix entre les fa-
mílies. A Castellar, els àpats són tras-
lladats a les dependències de Càritas 
Castellar per voluntaris de l’entitat. 

pLE | economia social

La sessió plenària de març va apro-
var l’adhesió de l’Ajuntament a la 
Xarxa de Municipis d’Economia 
Social i Solidària, que es va apro-
var per unanimitat. “La finalitat 
és promoure, reforçar i consoli-
dar l’economia social i solidària 
a través d’objectius i estratègies 
comunes”, va explicar la 3a tinenta 
d’alcalde, Anna Màrmol. És neces-
sari que els Ajuntaments i Consells 
aprovin per ple l’adhesió perquè 
pugui tenir lloc l’assemblea consti-
tuent de la xarxa.  Respecte aquest 
tema, Ferran Rebollo, d’ERC, va de-
manar que no es quedés en un titu-
lar.  També es va aprovar per unani-
mitat la moció presentada per ERC 
per signar la carta de suport a l’Ate-
neu Cooperatiu del Vallès Occiden-
tal: “És un nou espai de trobada i 
coordinació per impulsar l’econo-
mia social i cooperativa en el ter-
ritori”. Bet Tena, regidora de De-
cidim,  va demanar que “tant en el 
suport a l’Ateneu com en l’adhesió 
a la Xarxa de Municipis  es facin 
accions concretes i es tinguin en 
compte  les associacions, perquè 
sinó estem parlant de paper mu-
llat”.   ||  c.d.

Adhesió a la Xarxa 
de Municipis 
d’Economia Social
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TEATRE

El bon pare
Vania Produccions

ds. 01/04 – 20.30 h

Amb el suport de:

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

Amb:
Lluís Soler

Teresa Vallicrosa
Georgina Latre

Eduard Buch

territori

s’inicia la transformació 
de la plaça catalunya
l’obra, de tres 
mesos de durada, 
convertirà la bassa 
de la plaça en un 
espai de jocs d’aigua

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
va iniciar la setmana passada els tre-
balls per convertir la bassa de la plaça 
de Catalunya en un espai de jocs d’ai-
gua. Segons un comunicat municipal, 
el consistori té previst posar en funcio-
nament aquest estiu la nova àrea lúdi-
ca, que comptarà amb una quarantena 
d’elements recreatius que funcionaran 
amb polsador mitjançant un circuit 
d’aigua tancat i reciclable. 

L’actuació, que va començar el 
passat 16 de març, va a càrrec d’Obres 
i Projectes de Catalunya SL i implica 
un cost d’execució de 271.574 euros. 
L’empresa adjudicatària té previst fi-
nalitzar-la la primera quinzena de juny.
Els treballs s’han iniciat amb el buidat-
ge de la bassa i el desmuntatge de les 
instal·lacions obsoletes. A continuació, 
es procedirà a col·locar les canalitza-
cions d’aigua des de la sala de màqui-
nes fins a cadascun dels diferents jocs. 
Acte seguit, serà el moment d’omplir 
la zona amb terres per col·locar-hi fi-
nalment un paviment de formigó an-
tilliscant i els brocs per on sortirà l’ai-
gua. Aquests estaran situats al nivell 
del paviment o en elements verticals.

La intervenció, que està inclosa 

en el pressupost d’inversions d’aquest 
2017, suposarà que la superfície actual 
de la bassa, de 700 metres quadrats, es 
transformi en un espai que disposarà 
de dues àrees diferenciades de joc: una 
de familiar, amb 25 jocs d’aigua adre-
çats a persones de totes les edats, i una 
altra d’infantil, dirigida als més menuts, 
que tindrà fins a 18 elements de joc. En 
tots dos casos, els jocs s’activaran amb 
una freqüència determinada quan es 
premi el polsador, de manera que els 
usuaris podran anar interactuant amb 
els diferents elements. A més, l’espai, 
que estarà adaptat a persones amb di-
versitat funcional, disposarà de dutxes i 
de dues plataformes d’estada que faran 
la funció de platges dures: una d’elles 

ESpAI púBLIC |  obres

Dos operaris treballant a la plaça Catalunya la setmana passada. || c. dOMene

contindrà taules de pícnic mentre 
que l’altra està pensada per poder-hi 
descansar o prendre el sol.

D’altra banda, es mantindrà 
l’escultura de la balena, obra de 
l’escultor Joan Coderch i que es va 
instal·lar quan es va inaugurar la 
plaça l’any 1995.  Segons ha expli-
cat l’alcalde, Ignasi Giménez, “la 
bassa s’ha convertit amb els anys 
en una instal·lació obsoleta, amb 
un alt cost de manteniment i nete-
ja”. “El que fem –afegeix– és adap-
tar-la i donar- li un nou ús d’espe-
cial interès per a infants i joves i 
que ens permetrà tenir una alter-
nativa per combatre la calor”.  || 

redacció

Després que dilluns passat Decidim 
demanés a l’equip de govern l’aturada 
de les obres de remodelació de la Plaça 
de Catalunya per discrepància entre el 
que pretén el projecte i el que diu el ca-
tàleg de patrimoni  sobre aquest espai 
que inclou l’escultura de la balena feta 
per Joan Coderch a una bassa d’aigua, 
els altres dos grup de l’oposició -ERC i 
PDeCAT- s’hi van afegir a aquesta ma-
teixa petició en el ple de dimarts pas-
sat. Les tres forces polítiques van co-
incidir en assenyalar que la fitxa del 
catàleg recentment aprovat  proposa 
la modificació de la làmina d’aigua per 
millorar-ne el manteniment i la soste-
nibilitat, “però no parla de l’elimina-
ció d’aquesta”, tal com va recordar la 
regidora de Decidim, Bet Tena.

Tena també va replicar al regidor 
de Planificació Pepe González, qui en 
declaracions a lactual.cat havia retret 
l’absència de Decidim a la Comissió de 
Patrimoni del 14 de març on es va par-
lar de les obres de la plaça Catalunya: 
“Anem a les comissions que podem, 
coneixem bé els elements catalogats, 

i sabem que això es va comentar a úl-
tima hora i de passada”. La regidora 
de Decidim va insistir en la necessitat 
“d’aturar aquesta obra i portar la 
modificació que implica al catàleg 
de patrimoni al ple, com toca”.  Per 
part d’ERC, Josep Maria Calaf, va sug-
gerir que “la Comissió de Patrimoni 
es posicioni i que si desestima l’actu-
ació prevista s’aturin les obres”. En 
relació amb aquesta qüestió, dimecres, 
l’Ajuntament va informar que s’ha de-
manat als tècnics municipals un infor-
me per escatir si el projecte s’adequa a 
les prescripcions urbanístiques del Ca-
tàleg de Patrimoni.

Prèviament al ple, el regidor de 
Planificació va explicar que conside-
raven que el projecte de reforma de la 
plaça “s’ajusta al que diu el Catàleg i 
es protegeix l’ordenació de la plaça 
i la seva estructura”. Des del punt 
de vista tècnic, va apuntar que  s’opta 
“per una millora del manteniment i 
la sostenibilitat de l’espai i, a més, es 
restaurarà l’escultura i li donarem 
nova vida”.  || redacció

L’oposició vol aturar les obres

Imatge d’arxiu de l’escultura de la balena de Joan Coderch. || cedida

pLAçA CATALUNyA | patrimoni

l’ajuntament encarrega un informe per conèixer 
si el projecte s’adequa al catàleg de patrimoni
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a la segona campanya de l’any, van participar més joves i exdonants

Vint-i-sis persones donen sang 

La segona campanya de donació de 
sang del 2017 a Castellar va aconse-
guir atraure  35 persones, de les quals 
26 van ser aptes, dissabte al matí a la 
Plaça Major. La jornada es va dur a 
terme en el marc de col·laboració de 
Bombers amb Cor, que van realitzar 
exhibicions com a reclam, i Banc de 
Sang i Teixits. Aquesta recollida com-
plementa les 94 donacions que es van 

BOMBERS AMB COR | donaciÓ de sanG

fer el mes de febrer a la seu mòbil del 
Centre Excursionista de Castellar. 

És molt positiu el fet que una 
gran part de la gent que s’hi va adre-
çar fossin joves i exdonants. Joan 
Castells, un dels primers delegats 
del Banc de Sang de Castellar, i im-
plicat en la recollida, explica que “es 
pot donar sang cada 3 mesos i, per 
això, els que van participar en l’úl-

tima campanya no han pogut venir 
aquesta vegada”. Tot i que el temps 
no ha acompanyat, Francesc Altarri-
ba, cap de Parc dels Bombers, valora 
molt l’afluència de donants: “Estem 
contents de la participació, enca-
ra que per culpa del fred i les plu-
ges hi ha hagut menys parades al 
mercat i, per tant, menys gent”.  
||  guilleM plans

Una  dona 

donant sang 

acompanyat pel 

cap de bombers, 

Francesc 

Altarriba. 
|| q. pascual

el proper dijous 6 d’abril, el president de l’autoritat catalana de la competència i 
exvicepresident de la comissió del Mercat de telecomonunicacions, Marcel co-
derch, oferirà una xerrada a la sala d’actes d’el Mirador. serà a partir de les 19h, 
en el marc del cicle de xerrades d’erc castellar ‘la república que farem’. co-
derch és enginyer de telecomunicacions, doctor pel Massachusetts institute of 
tecnology i professor honorífic de la upc. la conferència tractarà sobre el model 
energètic en cas que s’assoleixi la república catalana.  || redacció

antonio carpio, exregidor  i presi-
dent del partit popular de castellar 
del Vallès, ha estat nomenat per a 
formar part del comitè executiu del 
pp  de catalunya. Va ser nomenat 
per aquest càrrec durant el congrés 
regional del pp que es va celebrar el 
passat cap de setmana a Barcelona. 
carpio es mostrava “content i amb 
moltes ganes de treballar”, segons 
es destaca en un comunicat. car-
pio ha afegit que el nomenament “és 

ERC | 6 d’abril 

pOLÍTICA | conGrÉs pp

El model energètic de la República 
Catalana a debat amb Marcel Coderch

Carpio entra al 
Comitè Executiu 
del PP català

BREUS

fruit del treball realitzat per tot el 
grup del partit popular de Castellar” 
i  que “la línea de treball que porta-
rem al comité es similar a la que hem 
portat a la vila, donant importància 
al treball en equip”.  || redacció
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COOpERACIÓ | campanya

STOp BULLyING | assetjament

la farmàcia casanovas col·labora 
en un projecte solidari a etiòpia 

Divendres passat els responsables de 
la Farmàcia Casanovas van fer entre-
ga a l’ONG Fundació Iniciativa Pro 
Infància IPI Coop, dels diners que van 
recaptar durant dues setmanes per 
al projecte de salut maternoinfantil 
que l’entitat sense afany de lucre ha 
posat el marxa a Etiòpia.

Es tracta d’un hospital adre-
çat a dones embarassades i els seus 
nadons que s’inaugurarà a finals 
d’aquest any a Woldya, a la zona de 
North Wollo. “Vam començar a bus-
car finançament per al projecte el 
2012. Tot el finançament han estat 
donacions d’alguns Ajuntaments, 
d’UNICEF i d’altres entitats i per-
sones. Tothom ha posat el seu gra-
net de sorra”, explica Carles Mar-
sal, voluntari d’IPI Coop. Marsal ha 
viatjat en dues ocasions al país per 

supervisar el desenvolupament de 
les obres de l’hospital.

L’equipament sanitari, que fi-
nalment ha costat prop de 500.000 
euros, compta també amb quatre 
cases d’espera annexes a l’hospital. 
“Està pensat perquè les dones pas-
sin l’últim mes de gestació aquí, i 
pareixin a l’hospital. Les donen po-
dran venir amb antelació des dels 
poblats i les muntanyes. A Etiò-
pia el sistema sanitari és molt de-
ficient. Moltes dones no arriben 
ni a l’hospital i pareixen a casa. 
D’aquesta manera podran arri-
bar a temps”, afegeix el voluntari.

De fet, Etiòpia és un dels paï-
sos on la taxa de mortalitat infantil 
és més elevada. Segons dades d’IPI 
Coop, cada any moren unes 13.000 
dones embarassades i 87.800 na-
dons. “La gran majoria d’aquestes 
morts serien evitables amb una 
intervenció mèdica adequada du-

rant el part i la setmana següent 
al naixement i amb una millora a 
l’accés, la disponibilitat i la quali-
tat en tots els nivells d’atenció sa-
nitària”, apunten des de l’entitat.

Quant a l’hospital, Etiòpia ha 
cedit els terrenys i s’encarregarà de 
gestionar el manteniment i els pro-
fessionals de l’hospital. L’atenció per 
a les mares i els infants serà gratuïta. 
Cal destacar que l’entitat ha format 
els professionals sanitaris de l’equi-
pament en emergència obstètrica i 
neonatal. “Nosaltres hem aixecat 
l’edifici i farem entrega a l’estat 
després de l’estiu. Preveiem que 
es podrien arribar a atendre 20 
parts al dia”, detalla Marsal.

Pel que fa a la campanya per 
recaptar fons, la Farmàcia Casano-
vas va instal·lar un estand amb infor-
mació sobre el projecte d’IPI Coop 
i també una guardiola on els clients 
van poder col·laborar durant dues 

 Rocío Gómez 

intel·ligència emocional contra el ‘bullying’

L’associació castellarenca contra 
l’assetjament a les escoles, Stop Bu-
llying, va oferir dimecres a la tarda 
una xerrada sobre bullying i intel-
ligència emocional a la sala d’actes 
d’El Mirador, davant una quarante-
na de persones.

Juan Flores, infermer de l’hos-
pital Parc Taulí, va presentar Mont-
se Garrido i Pepi Cruz, membres 
de l’entitat, que van ser les encar-
regades de parlar davant el públic. 
“Volem donar a conèixer l’entitat 
i parlar dels problemes de l’asset-
jament a edats tan primerenques. 
La nostra intenció és que Castellar 
sigui un poble intel·ligent emo-
cionalment”, va assegurar Garri-
do, llevadora i màster en ecologia 
emocional.

La darrera part de la xerrada 
va consistir en l’experiència d’un 
testimoni. Una jove que pateix bu-
llying va explicar el seu cas i com ho 
està gestionant. “Va ser el moment 
emotiu de la conferència. Tenim 
diversos casos ja de joves que han 
patit bullying, quan comença l’as-
setjament és quan pitjor està la 
víctima i per tant, és més difícil 
que comparteixin el que estan vi-
vint”, assegura Cruz.

L’objectiu de l’entitat és oferir 
aquesta mateixa xerrada a través part del mural que es va fer a la fira de Sant Josep  || cedida

Els responsables de la Farmàcia Casanovas entregant la donació  || r. góMez

una quarantena de persones van assistir a la xerrada organitzada per l’entitat castellarenca stop bullying

de les AMPES dels centres esco-
lars per sensibilitzar. “Una vegada 
la societat castellarenca estigui 
més sensibilitzada intentarem 
fer tallers per posar en pràctica 
l’educació emocional, l’asserti-
vitat i l’empatia”.  Una altra de les 
idees de Stop Bullying és desenvo-
lupar un projecte a llarg termini per 
poder tractar el tema amb els dife-
rents col·lectius implicats, com els 
alumnes, les famílies o els docents.

L’entitat va començar a funci-
onar -com una secció dins de l’asso-
ciació castellarenca Fil per randa- al 
desembre. Segons la seva impulso-
ra, Pepi Cruz, l’entitat ja comença a 
rodar: “Ara som un grup més gran 
i hem establert com treballar. A 
més, ja hem organitzat diferents 
activitats”.

fira de sant josep

Aprofitant la Fira de Sant Josep, l’en-
titat va muntar una parada informa-
tiva i a més va formar un mural de 10 
metres amb les mans pintades  de 
tot aquell que va voler col·laborar. 
“Estem molt contents perquè la 
idea era omplir dos metres i al 
final vam aconseguir 10. La gent al 
principi era refractària, però des-
prés d’explicar en què treballava 
l’entitat, van respondre molt bé. A 
més, l’Ajuntament es va compro-
metre a penjar-ho a la barana de 
la plaça d’El Mirador, però quan 

 Cristina Domene

setmanes. Així, en aquest període els 
professionals de la farmàcia es van 
convertir en voluntaris a temps par-
cial donant a conèixer tots els detalls 
sobre l’hospital. “A més de tenir la 
guardiola durant dues setmanes 
i dir-ho a la gent, un dia vam fer 
el dia d’IPI. Anàvem tots amb les 

samarretes de l’associació i vam 
fer campanya més activa”, expli-
ca Lluís Casamda, responsable de la 
Farmàcia Casanovas. “Estem molt 
contents i agraïts amb la partici-
pació. Això demostra que quan de-
manes ajuda, Castellar sempre res-
pon molt bé”, conclou Casamada.  

va començar a ploure tant, ja la 
vam treure”, explica Pepi Cruz.

campanya comercial

En aquests moments, l’entitat està 
desenvolupant una altra campa-
nya. Estan repartint 1.000 etique-
tes als comerços, bars i restaurants 
de Castellar. També els repartiran 
entre els ciutadans. 

Stop Bullying ofereix servei de 
suport davant una situació d’asset-
jament i orientació a joves, famíli-
es, docents i centres educatius. 
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Uns 350 nois i noies de les escoles Bonavista, Emili Carles-Tolrà, FEDAC 
Castellar, Joan Blanquer, Mestre Pla, Sant Esteve i El Sol i la Lluna (Cas-
tellar), Can Periquet (Palau-solità i Plegamans) i Can Sorts (Sentmenat) 
participen el dijous 6 d’abril a la 9a edició del Cantem, una activitat or-
ganitzada pel Grup de Treball de Música del Pla de Formació de Zona del 
Centre de Recursos Pedagògics Vallès Occidental VIII.  El cant coral per-
met diferents possibilitats educatives com l’aprenentatge d’aspectes es-
trictament musicals com el ritme, l’oïda o l’educació de la veu o l’aprenen-
tatge d’actituds necessàries per a la convivència, com aprendre a escoltar 
o a treballar en equip i a respectar els altres.  En  aquesta ocasió, els alum-
nes interpretaran la cantata ‘El nen trapella’ de Dani Coma en dues sessi-
ons, a les 10 i a les 12 h. Una cantata és un conte on la narració i la música 
van agafades de la mà per fer gaudir al públic d’una història plena d’emo-
cions. Com el propi títol de la cantata indica, ‘El nen trapella’ explica la 
història d’un nen molt trapella amb cara d’angelet que fa enrabiar, entre 
d’altres, a pares i mestres. La narració de la cantata anirà a càrrec de la 
companyia el Confit amb Rosa Fité i Miquel Comtel, que també n’ha fet 
l’adaptació. Com a músics, hi haurà Pere Sabaté al piano i Jordi Herreros a 
la bateria.   || redacció

Aquest dissabte 1 d’abril es farà ‘La Mola per la dona’, una pujada a La 
Mola per reivindicar els drets de la dona. La pujada, adreçada a tots els pú-
blics, es farà pel Camí dels Monjos. El punt de trobada és el pàrquing de 
Can Robert a La Mola, a Matadepera a partir de les 10 h del matí. Deu mi-
nuts després s’explicaran els motius de la pujada i cap a les 10.20 h co-
mençarà l’excursió pròpiament dita. Cap a les 11.45 h s’espera fer el cim i 
realitzar una activitat en defensa dels drets de la dona. L’organització de 
‘La Mola per la dona’ recomana portar roba còmoda, aigua i una samarre-
ta blanca. També s’ha creat l’etiqueta #lamolaperladona per compartir 
els millors moments de la pujada a les xarxes socials. El Centre Excursio-
nista de Terrassa i l’Assemblea Llibertària de Castellar col·laboren en la 
iniciativa.   || redacció

EDUCACIÓ | auditori miQuel pont

LLEURE | 1 d’abril

Uns 350 nois i noies participen 
a la 9a Trobada del Canteml’establiment tindrà col·leccions per a nens 

i nenes d’0 a 14 anys de la  marca name it

Pujada a La Mola pels drets de la dona

BREUS

Fa tot just un mes, va obrir les seves 
portes al carrer Hospital el nou es-
tabliment Herois, de roba per a nens 
i nenes de 0 a 14 anys.  De fet, la bo-
tiga ha obert després que es consta-
tés l’èxit de la marca danesa Name it, 
“que ja veníem a la botiga Esports 
Castellar i vam veure que tenia 
gran acceptació per la seva excel-
lent relació qualitat-preu” , expli-
ca Anna Puigdemasa, responsable 
de la nova botiga i filla de Maria Ar-
mengol, propietària d’Esports Cas-
tellar.  El que passa és que en aquesta 
botiga de material esportiu  només 
es venien xandalls i  dessuadores, i 
“vam decidir tractar tot el tema de 

Obre les portes Herois, nova 
botiga de roba per a nens

Anna puigdemasa, responsable de la nova botiga ‘Herois’. || J.rius

COMERç | carrer hospital

roba infantil en una nova botiga” .
Herois és una botiga premium  

de la marca Name it que confecciona 
totes les seves peces amb cotó eco-
lògic. “Hi podem trobar tot el que 
pugui necessitar un nen, excep-
te calçat: samarretes, pantalons , 
complements, pijames, calcetes, 
dessuadores, jaquetes...”, apunta 
Puigdemasa. 

Segons la responsable d’He-
rois, la marca Name it té la filosofia, 
“de fer bé les coses i procurar per 
la comoditat del nen i a més amb 
una bona qualitat i preu fa que es 
vengui molt i que cada vegada sigui 
més coneguda”.  ||  J. r.
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. Màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

Apreciats socis i amics de col-
lecciomes en general.
Aquí al nostre poble som molts els 
que ens agrada col·leccionar tot 
tipus de coses, coses que estan ple-
nes de records, records per a nosal-
tres i per als altres, a la nostra en-
titat som uns trenta socis i sabem 
que hi ha molts més amics del col-
leccionisme al nostre poble o dels 
seus voltants, ja que al cap i a la fi, 
tots som col·leccionistes.
En la sessió del mes de març us es-
peràvem a molts i vau venir molt 
pocs. El proper dijous dia 20 d’abril 
tenim una nova reunió a la sala 
Lluís Vallsereny del Mirador, hora-
ri de sessió de 21:00 h a 22:00 h. En 
ella us convoquem a tots els socis i 
amics del col·leccionisme per entre 
tots aportar noves idees. Aprofita 
l’oportunitat i fes-te soci.
Encara queda temps però cal co-
mençar a preparar l’exposició per 
a la Festa Major del 2017.
Hem de pensar que som uns privile-
giats, doncs gràcies a l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès que ens ce-

Cercle de col·leccionistes

 Miquel Canals

 Jordi Taló*

 Decidim Castellar

iàleg: forma de conver-
sació caracteritzada 
per l’intercanvi d’idees 
sovint contraposades. 
Discreció: Manera de 

comportar-se de qui no fa sinó allò que 
convé de fer, de qui no diu sinó allò que 
convé de dir, que sap callar allò que li 
ha estat confiat. 
Així és com l’Institut d’Estudis Ca-
talans defineix aquestes dues parau-
les. Dues paraules que caracteritzen 
la feina que estem desenvolupant des 
del Partit Demòcrata de Castellar. En 

a remodelació de la la-
mina d’aigua de la plaça 
Catalunya en una zona de 
jocs d’aigua no compleix 

D

L

Discreció i diàleg

Pepe González menteix 
sobre l’actuació a la plaça 
Catalunya

l’actualitat la política està marcada per 
una gran opulència de paraules, de mis-
satges contraposats i de nul·la tasca en 
gestió pública, per això, tenim davant 
nostre el gran repte d’oferir confiança i 
diàleg a la ciutadania del nostre muni-
cipi. I ho fem sense estridències, amb 
la tasca incansable del nostre grup 
municipal, en la presentació de moci-
ons prou interessants com per dur-les 
i treballar-les de manera madura amb 
l’equip de govern, amb la presentació 
de preguntes concretes... 
El diàleg que fem és franc i sincer, no 
només amb l’actual equip de govern 
sinó que també l’apliquem en la nostre 
manera d’entendre’ns amb la resta de 
grups i d’entitats de la vila. El diàleg, ja 
més enllà del seu sentit literal també és 
una actitud i així és com des del Partit 

Demòcrata ho estem desenvolupant. 
El nostre projecte polític neix nou. 
Varem néixer l’estiu passat amb uns 
valors fundacionals clars: la indepen-
dència de Catalunya, la justícia social i 
l’aprofundiment de la democràcia. Un 
partit nou però, amb un llegat històric 
innegable. També en el nostre munici-
pi. Molta gent abans que nosaltres ha 
estat present en el projecte de la vila i 
sempre amb discreció i amb diàleg ha 
sabut transformar Castellar en un mu-
nicipi capdavanter en molts aspectes. 
A tots ells en certa manera també els 
ha modelat una manera de fer, que al 
llarg de la història s’han convertit en 
èxits fins i tot compartits i defensats 
per l’actual equip de govern. 
Per això creiem que tenim un gran 
repte, per tots aquells que ens ha pre- continua a la pàgina 11
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Des del passat 19 de març (St. 
Josep) al pròxim 23 d’abril (St. 
Jordi), els castellarencs majors 
d’onze anys tenim la possibilitat 
de participar en el procés que es va 
batejar l’any passat (quan va ser la 
primera edició) com a Box Populi. 
Aquesta iniciativa del nostre ajun-
tament, crec que té més importàn-
cia que la que pot semblar a primer 
cop d’ull. Tots hem dit o hem sen-
tit que algú ho deia: “que malament 
que ho fan” referir-nos a aquest o 
aquells polítics d’aquesta o aque-
lla administració, i no ens adonem 
que tots els polítics han estat ele-
gits en unes votacions, que si hem 
volgut, hi hem participat.
Crec que aquesta possibilitat que 
participin nois i noies majors d’onze 
anys en aquestes votacions per es-
collir en què ens gastem uns deter-
minats diners té una importancia 
cabdal. L’exercici de la democràcia 
es basa en la participació de tots i si 
sabem explicar-ho als infants (me-
nors de divuit anys) estiguem se-
gurs que la qualitat de la nostra de-

La participació, on 
comença la democràcia

 Antoni Tintó

mocràcia, ara molt malmesa, anirà 
millorant any rere any. La reflexió 
que suposa haver de decidir entre 
diferents opcions farà que els qui 
hi participen, infants i adults, esti-
mem més Castellar.
El qui escriu aquestes ratlles, ha 
presentat la proposta B9, “Arranja-
ment de la plaça Lluís Companys”. 
Aquesta plaça fou construïda l’any 
1999, ara fa divuit anys i actualmen-
te està força deteriorada. Una plaça 
és l’espai on ens relacionen amb els 
nostres amics i veïns, on podem 
parlar llargues estones sense im-
pedir el pas a vianants i vehicles. 
Aquesta plaça és molt gran (6.800 
m2) i està annexa a l’escola Bonavis-
ta. És doncs no només un espai d’in-
teracció entre adults, és un espai de 
joc per a tots els infants quan sur-
ten de l’escola. Si us hi acosteu a la 
sortida d’escola a la tarda, veure 
quin xivarri i diversió hi ha per tota 
la plaça. Si hi aneu una mica més 
tard, veureu que hi ha forces cas-
tellarencs i castellarenques passe-
jant els seus gossos (a Castellar hi 
ha 2.398 gossos censats i no hi ha 
cap espai tancat prou gran perquè 
ells puguin jugar i relacionar-se). 
Part de la meva proposta és tancar 
amb una valla un gran espai (1.100 
m2) perquè sigui un pati per a les 
mascotes i faci també la funció de 
pipí-can. Amb això aconseguirem 
que la plaça estigui sempre més 
neta i sigui adequada per l’esbarjo 
dels infants.
Aprofitem aquesta possibilitat de 
participar en la vida de la nostra 
vila i votem. Construir la demo-
cràcia des de la participació de 
l’infància és possiblement el camí 
més segur per transformar el nos-
tre país (i la nostra vila) en la casa 
de tots. Estimem Castellar.

Un proverbio escocés reza lo si-
guiente “La sonrisa cuesta menos 
que la electricidad y da más luz”, 
y un proverbio anónimo: “Sonríe 
aunque sólo sea una sonrisa tris-
te, porque más triste que la sonri-
sa triste, es la tristeza de no saber 
sonreír”.  Y pienso que no nos pa-
ramos, no dedicamos lo suficiente a 
sonreír siquiera una vez al día, sea 
por el estrés del día a día, prisas, 
problemas, malos rollos. ¿y total 
que son 20 segundos al día a dedi-
car  a este sencillo ejercicio? Y por-
que no, hacer sonreír a los demás, 
siquiera por un instante, como un 
chasquido de dedos, que se olvi-
den las penas. Eso bien lo saben las 
pobres víctimas de mis chistes, a 

Em presentaré. Sóc una cadira que 
fins ara em pensava que tenia una 
categoria selecta perquè només es-
tava en llocs com, per exemple, els 
aplecs sardinístics, els concerts de 
la Festa Major, les Nits a la Fresca 
o, fins i tot, en una sala d’espera d’un 
Aeroport Internacional...
Doncs bé. Vaig ser segrestada un dia 
del passat Carnaval del carrer Major 
d’aquesta vila, i vaig anar a parar al 
Parc de Canyelles, dalt d’una mun-
tanyeta anomenada “l’ELA”. Allà 
vaig passar-m’hi tres setmanes, 
abandonada.
Amb tot, de tant en tant passa-
va algú i sentia que deia: “Què hi 
fa aquesta cadira aquí dalt? S’ha 
de veure  com l’han deixada, tota 

Sonrisas

El segrest d’una cadira

 Francisco Cuevas Lopez

  Una de les cadires del Carnaval del 

carrer Major (Comerciants i voluntaris)

plena de grafitis. En tenen poca, de 
feina”. Per sort, fa pocs dies, va pas-
sar un jove molt ben plantat que es 
va fixar amb mi i, després de fer-
me unes quantes fotos, de segui-
da va saber on m’havia de portar. 
I així es va acabar aquesta història 
del meu segrest.
PD: No em puc estar de dir-vos que a 
l’hora foscana, al voltant de la mun-
tanyeta “L” s’hi formava una concen-
tració de  jovent que deixava anar 
una flaire d’un fum  molt rara...
Al final, tot va acabar bé. Diumenge 
passat dia 26, va haver-hi una festa 
a l’Espai Tolrà i jo, com a cadira del 
conjunt, neta i polida, vaig ser-hi 
convidada!

amb els requisits i tràmits que aquest 
tipus de projecte exigeix. 
L’obra afecta un element catalogat 
dins el Catàleg de Béns a protegir, un 
document que es va aprovar recent-
ment en el Ple municipal. La fitxa de 
la Plaça Catalunya especifica que la 
protecció recau sobre l’ordenació de 
la plaça i els seus trets compositius 
més significatius. Entre ells el llac i 
l’escultura de Joan Coderch, que re-
presenta una cua de balena captura-
da per tres vaixells imaginaris. Tots 
aquests elements significatius de la 
plaça es veuen greument afectats 
per la reforma, però la seva modi-
ficació no s’ha tractat a la Comissió 
de Patrimoni, i s’obvia en el projec-

veces malos, a veces peores. Como 
dijo Paul Géraldy, poeta y drama-
turgo francés: “Llegará un día que 
nuestros recuerdos serán nues-
tra riqueza”, que al echar la vista 
atrás, nos entre la ñoñería, nos pon-
gamos nostálgicos, no tan solo cai-
gan lágrimas de nuestros ojos, sino 
también, alguna que otra sonrisa.

deix una gran sala d’exposicions, 
nosaltres podem exposar les nos-
tres col·leccions. Hem de fer pinya 
entre tots ja que nosaltres els col-
leccionistes som els que mantenim 
vius els records.
Gràcies a tots per la vostra atenció 
i fins aviat.

cedit i pels que ens seguiran, de conti-
nuar amb una àrdua tasca però, noble 
com és servir al nostre poble des de la 
discreció i el diàleg.
 *president local del pDeCAT
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  La ruleta de la fortuna. || JOan Mundet

pLAçA MAJOR

ANTONI MORA VERGÉS
coneixercatalunya.blogs-

pot.com

Alcalde Antoni Tort 
i Rocavert (Castellar 
del Vallès 1887 –1981) 
del Partit d’Esquerra 
Republicana de Cata-

lunya, al davant del Consistori va 
endegar el projecte d’implantar al 
poble, una escola laica i gratuïta, en 
aplicació dels postulats de la Cons-
titució de la II República Españo-
la, i de la Generalitat de Catalunya. 
Dº Emili Carles-Tolrà i Amat, 2on 
marquès de Sant Esteve Castellar, 
va comunicar la seva voluntat de 
col·laborar en la realització del pro-
jecte i va cedir al municipi uns ter-
renys en el Camp Senyor per cons-
truir-hi l’equipament tot aportant 
70.000 pessetes per a les despeses 
i 11.000 pessetes més per adquirir 
una finca situada al mig dels ter-
renys. D’aquesta manera l’Ajunta-
ment encara va poder sol·licitar la 
subvenció de l’Estat prevista per 
la Llei a raó de 10.000 pessetes per 
cada secció graduada, és a dir, un 
total de 80.000.
El cost total dels edificis i dels ma-
terials previst per l’Ajuntament fou 
de 310.000 pessetes, no obstant, 
el cost resultant fou de 373.507’48 
pessetes. 
Com que el municipi no podia fer-se 
càrrec d’aquesta augment de les des-
peses, va emetre un préstec d’àm-

Emili Carles-Tolrà i les 
escoles republicanes 

L’

 pepa Martínez*

  Rafa Homet *

a 22 anys que el Grup 
de Teatre del Casal 
Catalunya està actiu 
i divendres va voler 
retre un petit home-

natge sorpresa a quatre dels seus 
actors i actrius més fidels i antics: 
Maria Ordeig, Joan Daví, Fran-
cesc Espinosa i Teresa Serra. Va 
ser un homenatge sentit i entra-
nyable que reconeix la seva passió 
pel teatre. Deia el poeta i drama-
turg Federico García Lorca que 
“el teatre és poesia que surt del 
llibre per fer-se humana”. Diven-
dres, vam poder comprovar que 
tenia tota la raó.

vegades, de tant en 
tant, està bé mirar on 
som i què estem dient, 
quins missatges envi-

F

A

Reconeixement al 
Grup de Teatre del 
Casal Catalunya

Voleu dir?

ve de la pàgina 10

bit local amb obligacions del deute 
municipal de 100, 250 i 500 pesse-
tes cada una amb una amortització 
de 25 anys i un interès anual del 5% 
lliure d’impostos. 
Per tal d’alleugerir la càrrega del 
préstec Emili Carles-Tolrà va tras-
passar a favor de l’Ajuntament el ser-
vei de proveïment d’aigua a particu-
lars i l’ús del manantial de Turell. 
D’aquesta forma, l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès augmentava els 
ingressos generals amb l’explota-
ció d’aquests serveis, i alhora que 
garantia la prestació del servei, do-
nava un respir a l’empobrida clas-
ses treballadora. 
Lluís Companys i Jover (el Tarròs, 
municipi de Tornabous, 21 de juny 
de 1882 - Barcelona, 15 d’octubre de 
1940), el President ‘Màrtir’ assistia 
a la seva inauguració el 23 de se-

tembre de 1934; en reconeixement 
de la seva valuosa col·laboració, se 
les anomenava Grup Escolar Emili 
Carles-Tolrà i Amat.
Durant els dies foscos del genocidi 
contra Catalunya van ser les úni-
ques escoles que van continuar el 
seu funcionament: hi havia menys 
alumnes i menys mestres i per 
aquest motiu es va decidir agrupar 
tots els nens en les mateixes aules. 

M’agradaria sumar-me a l’home-
natge a la Maria, el Joan, el Fran-
cesc i la Teresa i felicitar a tots els 
membres del grup de teatre, els 
actuals i els que han format part 
al llarg de tots aquests anys, per 
la seva implicació. Des de la regi-
doria de Programes Socials apos-
ten per una vellesa activa i el tea-
tre és un instrument molt útil: no 
solament és un bon exercici pel 
cervell, també ajuda a prevenir la 
pèrdua d’agilitat mental.
Gràcies al teatre amateur moltes 
persones han millorat les seves re-
lacions interpersonals, han refor-
çat l’autoestima i han superat la 
timidesa. El teatre és una de les 
activitats artístiques més diver-
tides que hi ha i, a la vegada, una 
de les aficions més útils tant a ni-
vell individual com social: ajuda 
a prevenir malalties i millora les 
condicions de vida.
Però aquesta no és l’única activi-
tat que programa l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes de Caste-
llar del Vallès. Excursions, viatges, 
projecció de cinema, ball, escacs, 
jocs de taula, ioga, gimnàstica, 
idiomes o informàtica són altres 
de les moltes activitats que l’as-
sociació posa a l’abast de la gent 
gran de Castellar en col·laboració 
amb l’Ajuntament. Tota aquesta 
feina també mereix el nostre co-
neixement.
* Regidora de programes Socials

te tot el que diu la fitxa del Catàleg 
de Béns a protegir.
Pel bé del patrimoni urbà de Caste-
llar, l’equip de govern hauria d’aturar 
les obres de remodelació de la Plaça 
Catalunya, fins que no es tramiti cor-
rectament la modificació d’aquests 
elements, aconseguint preservar i in-
tegrar correctament tots els requi-
sits del catàleg dels béns a protegir.
Per altre banda, des de Decidim 
volem puntualitzar les declaraci-
ons del regidor Pepe González fetes 
sobre la nostra nota de premsa sobre 
aquest tema.Decidim Castellar assis-
teix a les comissions que pot i a les 
que no hi pot anar s’informa de com 
han anat. Sabem els temes que s’hi 
tracten, com s’hi tracten, sabem el 
procediment, coneixem els elements 
catalogats i els defensem.
La Comissió de Patrimoni s’ha reunit 
dues vegades, no tres com afirmava 
Gonzalez. A la segona reunió, a dar-
rera hora, sense haver enviat cap do-
cumentació prèvia ni essent un punt 
previst en l’ordre del dia, s’informa,a 
la poca gent que quedava a la reunió, 
de que es canviaria l’esmentat con-
junt. Després d’això els membres de 
la comissió es queixen sobre aquest 
fet mostrant els seus vots no favora-
bles a la proposta, demanant quin és 
el funcionament d’aquesta comissió, 
que hauria de ser el de debatre i de-
cidir aquestes coses, i queixant-se 
sobre la manera com s’han fet les 

em a les futures generacions. Quan 
fem aquest exercici, la pregunta és 
obligada: on són les dones?
A Castellar tenim la Medalla de la 
Vila, el màxim reconeixement que 
donem com a poble. En la seva his-
tòria s’ha donat a 41 comerços (per 
50 anys d’activitat ininterrompu-
da), 15 homes, 5 entitats i 1 dona. 
Sí, una. I prou. Va ser l’any 1984, 
ara fa trenta-tres anys: la germana 
Alberta Güell i Ulet. Poden trobar 
les dades al web de l’Ajuntament.
Ara que ningú no ens vulgui malin-
terpretar: és evident que davant les 
entitats o els comerços guardonats 
hi ha dones. És evident també que 
els homes distingits amb la meda-
lla han fet mèrits suficients per a 
rebre el guardó.
Però grinyola molt que no hàgim 
estat capaços de trobar cap dona 
mereixedora de rebre la Medalla de 
la Vila en tots aquests anys.
Pensant-hi només una mica per 
sobre, segur que a tothom li venen 
noms de dones al cap que «han fet 
poble», que han destacat per la seva 
aportació al camp de l’associacio-
nisme, la cultura -dins de qualsevol 
dels seus camps: música, pintura, 
interpretació...- la ciència, la polí-
tica, l’economia, l’educació, la sa-
nitat, l’esport o en qualsevol camp 
que se’ns pugui acudir.
Llavors? Com es pot explicar?
Bé, sí, és fàcilment explicable, però 
ni ens agrada ni ens hauríem de 

coses. Dos dies després d’aquestes 
queixes la tècnica de l’ajuntament 
que participa en aquesta comissió, 
els envia un correu demanant discul-
pes pel procediment i els hi envia la 
documentació referent a la remode-
lació. I dos dies més tard surt ja pu-
blicat a l’Actual que comencen les 
obres. En els plànols la làmina d’ai-
gua s’elimina, no s’ha parlat ni amb 
l’arquitecte ni amb l’escultor fins que 
els tres grups de l’oposició demanés-
sim, el passat dimarts dia 28 de març 
al Ple,que s’aturin les obres, que es 
convoqui la Comissió de Patrimoni 
amb urgència i que es pugui debatre 
el projecte i la remodelació de l’ele-
ment catalogat i protegit pel catàleg.
La resposta de la tècnica i tots els 
fets descrits, deixen en evidència que 
les declaracions del Pepe Gonzalez a 
l’Actual, són manifestament falses.
I una darrera cosa: les modificacions 
del catàleg, si es fan, s’han d’aprovar 
pel Ple, així que això que ha passat 
podria ser denunciable.

conformar.
El missatge que estem donant com 
a municipi és que cap dona ha fet 
res prou important en les darreres 
dècades. O, que si ho ha fet, la so-
cietat no li reconeix. Els dos mis-
satges són terribles i inassolibles.
Quedar-nos sense fer res no és 
una opció.
* portaveu d’ERC

“Durant els dies foscos del 

genocidi contra Catalunya 

van ser les úniques escoles 

que van continuar el seu 

funcionament“
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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 1 d’abril, 
pl. d’Europa.

properes setmanes:

Ds. 8 d’abril, 
pl. de pompeu Fabra – 
pl. de coromines
Ds. 15 d’abril, 
ins puig de la creu

+ INFO: tel. 93 714 40 40, 
a/e clubdelafeina@castellarvalles.cat

“Entrevista curricular versus 
entrevista per competències”
Dies: dimarts 4 i dimecres 5 d’abril
Horari: de 9.15 a 13.15 h
Lloc: servei local d’Ocupació (espai 
tolrà, c. portugal, 2)

l’objectiu del taller és donar una visió 
general dels dos tipus d’entrevistes 
per poder adaptar el nostre 
comportament i discurs.

inscripcions al servei local 
d’Ocupació, de dl. a dv. de 9 a 13 h.

TALLER ENTREVISTA 
CURRICULAR 

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

Dies: del 3 al 7 d’abril
Horari: de 17 a 19.30 h

 a més del joc lliure, durant tota la 
setmana juguem amb escuma de 
colors. i dimecres 5, també per a 
famílies amb infants de totes les 
edats, inclosos els menors de 3 anys. 
el mateix dimecres el grup de grans 
farà informàtica lúdica a el Mirador.
 
qualsevol tarda podeu quedar-
vos a jugar i demanar informació. 
recordeu que la 1a sessió és gratuïta.

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

+ INFO: 
https://seu.castellarvalles.cat 

Fins al 22 de maig és obert el 
termini per presentar sol·licituds 
de subvencions a projectes de 
cooperació internacional per al 
desenvolupament per a l’any 2017. 
cal presentar electrònicament 
una instància genèrica adjuntant 
el formulari de sol·licitud i la 
documentació requerida. 

podeu consultar les bases de la 
convocatòria al web municipal: 
https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/221/ 

AJUTS pROJECTES 
COOpERACIÓ 

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

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

Termini de sol·licitud obert 
fins al 3 d’abril; entitats, 
electrònicament; persones 
físiques, al servei d’atenció 
ciutadana (el Mirador) dl. i dv. de 
8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 
19 h. tel. 93 714 40 40.

SUBVENCIONS A ENTITATS 

gastronomia

Divendres... pizza!

Dijous arròs, i divendres... pizza! 
Diuen que la primera és una tra-
dició que va imposar Franco, però 
s’ha quedat. La segona no està es-
crita, però conec molta gent que la 
segueix i em sembla que està arre-
lada. I si no és divendres, dissab-
te, però una d’aquestes dues nits, a 
moltes llars es menja pizza. No co-
ques de recapte o altres productes 
propers, no: pizza, amb el nom ita-
lià que s’ha escampat arreu. No hi 
ha dubte que els italians, amb una 
gastronomia semblant a la nostra 
però no pas millor, n’han sabut més, 
de vendre-la: si haguessin inventat 
el pa amb tomàquet, ara es conei-
xeria arreu.

Retornem a la pizza del diven-
dres (o del dissabte): hi ha qui, amb 
amor i paciència elabora la massa, la 
deixa reposar, l’estira i la farceix amb 
els ingredients que li agraden sobre 
una base de tomàquet i l’impres-
cindible formatge mozzarella. No 
és gaire complicat, la massa només 
porta farina, llevat, aigua, oli i sal. 
I encara més fàcil: al supermercat 
venen preparats de farina i llevat que 
només s’han de barrejar amb aigua 
calenta i oli, amassar una mica, es-
tirar i donar forma a la pizza. Fent-

la a casa podrem triar si volem la 
massa fina o gruixuda, etern debat 
entre pizzaires.

També hi ha qui, amb menys 
temps o ganes, la compra al súper, 
fresca o congelada. Les de Casa Tar-
radellas (i Hacendado, del mateix fa-
bricant) són les més populars, per-
què ofereixen qualitat acceptable a 
preu moderat.

No falta qui, amb ganes de sor-
tir, se’n van al restaurant per menjar 
una pizza acabada de fer per profes-
sionals, i a Castellar tenim una bona 
pizzeria de propietaris italians, el 
Passaparola.

Finalment, els afeccionats al 
sofà o cansats de treballar tota la 
setmana, se la fan portar a casa, i a 
Castellar l’oferta és àmplia.

Curiosament, els establiments 
veterans que et porten la pizza a casa 
no tenen aquesta paraula al rètol de 
l’entrada, sinó noms genèrics (La 
Volta, Nyam-nyam són els clàssics 
des de fa anys), i altres més joves 
s’identifiquen amb un altre tipus de 
menjar mediterrani, però de l’altra 
riba, el kebab (Telekebab, Kebab 
sabor i Nou Castellar 2). A partir de 
6 euros la pizza més petita i senzi-
lla, la margarita, a uns 14 de mitjana 
la de mida mitjana (perdoneu la re-
dundància).

L’establiment més diferent és 

el 
Menjador

Aneu-hi: 
si odieu amassar farina

Cal Camilo

Fugiu-ne: si odieu el fast food

avinguda sant esteve, 120
tel. 937159398
http://www.calcamilocastellar.cat/

m’agrada, ofereixen una gran varie-
tat de farcits, des dels clàssics (4 es-
tacions, 4 formatges, vegetal, xam-
pinyons, tonyina...) fins a propostes 
prou originals com la pizza de pinxos 
(sic) i la de pinxos amb allioli (sorpre-
nentment bona, aquesta darrera), 
la de carn picant o la de calçots, ara 
que n’és temporada. I si voleu men-
jar-ne entre setmana, venen pizzes 
envasades al buit que només s’han 
de coure al forn.

Bona proposta per improvisar 
i deixar-te guanyar per la vista, que 
sedueix força gent perquè el local és 
molt concorregut, especialment per 
joves, que sempre tenen bona vista a 
l’hora de trobar els millors preus. 

Cal Camilo, veterana pizzeria oberta 
el 2002 que confirma la nostra tesi: 
només obren els divendres i dissab-
tes a la tarda, o sigui que deuen tenir 
clar que els altres dies el negoci baixa. 
Fa poc han estrenat nou local, ampli 
i amb l’obrador a la vista, que sem-
pre dóna confiança.

Com els altres locals, es poden 
encarregar les pizzes per telèfon, 
però no les porten a casa, les has 
d’anar a buscar. I un altre tret dife-
rencial és que també venen el que els 
italians anomenen pizza al taglio, en 
tenen una gran oferta a uns 17 euros 
el quilo (un parell d’euros un bon 
tall). Amb una massa fina i cruixent, 
que particularment és la que més 

 Manel Bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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Alan Rovira, més líder de la 
Copa Osona

en la segona prova de la temporada 
de la copa Osona, celebrada a Fol-
gueroles, el biker castellarenc alan 
rovira va sobreposar-se a la difi-

cultat del traçat -molt malmès per 
la pluja- amb un total de 28 punts 
(16 i 12) en les dues voltes a les cinc 
zones del recorregut. rovira, que 
segueix competint dues categori-
es per sobre de la seva és líder en 
solitari a la general.

Sergio Kovacs també
guanya a la Segona Fase

el gimnasta castellarenc sergio Ko-
vacs va tornar-se a imposar a la copa 
catalunya de gimnàstica artística, on 
va aconseguir 82.200 punts, dos i 

mig més que el segon classificat. 
Kovacs també s’emportava la pri-
mera plaça per equips, juntament 
amb els seus companys del sant Boi, 
amb 231.100 punts i aquest dissab-
te participarà en la copa d’espanya 
de clubs, on participarà en el nivell 7.

la ue castellar en promoció d’ascens

David López es va fer un fart de córrer per la banda i de recuperar pilotes a la primera part. || a. san andrÉs

Els experts en esport diuen que la perfec-
ció no existeix, que el que s’ha de buscar 
és l’excel·lència. Una excel·lència que es va 
viure al Pepín Valls en el partit que enfronta-
va a la UE Castellar i al FC Cardedeu, líder 
destacat del grup quatre de Segona Catala-
na. Amb resultat de 3-2, el duel de titans es 
decantava del costat dels de Juan Antonio 
Roldán, en el millor partit de futbol que s’ha 
vist en molt de temps en aquesta categoria.

Gols, espectacle, tàctica, talent, força 
i esperit s’ajuntaven sobre la gespa d’un 
Pepín Valls que registrava la millor entra-
da de la temporada.

L’equip local arribava sense la colum-
na vertebral de l’equip, ja que tant Carlos 
Ortiz, Víctor Moya i Marc Xalabarder com-
plien cicle. Els onze castellarencs sortien 
d’inici amb un endimoniat ritme buscant 
la sorpresa, enfront un equip blaugrana 
-que vestia de groc- que feia de l’ordre tàc-
tic el seu punt fort. Però davant d’aquest fet, 
eren els locals qui colpejaven primer, amb 
una centrada a l’olla de Dani Quesada, re-
matada per Carlos Silva a gol. 

Només nou minuts durava l’alegria 
local i en la primera arribada clara dels 
del Vallès Oriental, Arnau Fortuny aprofi-
tava una pilota a l’àrea per anotar l’empat. 
El Cardedeu es feia amo del partit després 
del gol, tancant als locals al seu camp. Els de 
Roldán, però, aguantaven l’embat i Ollé sal-
vava dues ocasions clares consecutivament.

  Albert San Andrés

Al minut 51, Quesada galopava per 
posar una pilota mil·limètrica al cap de 
Jairo -que lluïa un embenat al cap per un 
cop- que aconseguia el segon del Caste-
llar, causant el deliri entre els assistents al 
partit. Però la jugada de la temporada en-
cara estava per arribar, amb la signatura 
de ‘JairoGol’. El davanter robava al 84 una 
pilota a l’esquerra del seu camp i encarava 
cap a porteria, deixant enrere a la defensa 
i enviant la pilota a l’esquerra de Matama-
la. Jairo signava un gol d’autèntic crack, 

una espectacular unió 
esportiva supera el 
cardedeu,  el millor 
equip de la categoria 

una vegada més, demostrant la màgia que 
té a les botes.

Els d’Albert López tancaven als de 
casa al seu camp i la insistència rebia premi 
en forma de penal al 85, transformat per Ge-
rard Beltrán, que convertia els últims mi-
nuts en una agonía. A més,  els castellarencs 
acabaven amb un home menys per l’expul-
sió de ‘Nando’ Cáliz per doble amonestació.

“No només hem gaudit per guanyar 
al líder, sinó per fer-ho davant d’un equip 
espectacular, que fa molt bon futbol, amb 

jugadors de categoria superior. Hem sor-
tit intentant saber estar al camp i a la se-
gona part podíem jugar amb més calma. 
Ha estat una victòria molt soferta” va ex-
plicar Juan Antonio Roldán.

L’equip blanc-i-vermell suma 12 jor-
nades consecutives sumant en lliga i ja són 
gairebé quatre els mesos consecutius sense 
conèixer la derrota. A més, és l’equip menys 
golejat de la categoria i el que menys derro-
tes té en lliga (3). L’equip ja és segon i ocupa 
la plaça de promoció d’ascens. 

sense conèixer la 
derrota en lliga

JORNADES

12
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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: fins 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 fins al 20 d’abril, inclòs.

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

esports

BÀSqUET | copa catalunya

FUTBOL SALA | 3a diVisiÓ

Javi Hervás intenta el xut enfront del Mataró, en el partit de la primera volta al Joaquim Blume de Castellar. || a. san andrÉs

El CB Castellar va caure per una diferèn-
cia de 43 punts contra el CB Salou en la 
22a jornada de lliga. L’equip de Carles 
Company perdia per 99 a 56 en un partit 
per oblidar enfront d’un dels equips més 
potents de la categoria.

El viatge a la província de Tarrago-
na no era el millor desplaçament possi-
ble pels groc-i-negres, en un moment de 
la temporada on l’equip busca recuperar 
sensacions per afrontar la promoció de 
descens en el millor estat anímic i de joc 

dur correctiu a salou per al cb castellar (99-56)

els tarragonins 
apallisen un 
cb castellar que ja 
pensa en la promoció

possible i evitar el descens de categoria.
Els locals ja mostraven la seva su-

perioritat durant el primer quart, que 
acabava amb un contundent 29 a 18 i al 
descans, el lluminós ja reflectia una dife-
rència de 14 punts, 48 a 34.

Els de Jesús Muñiz no van deixar de 
prémer l’accelerador a la segona part i en 
el tercer període anotaven 24 punts més, 
pels 16 del Castellar (72-50).

A l’últim quart, arribava la desfeta 
davant del col·lapse dels castellarencs, 
que només aconseguien anotar sis punts, 
enfront dels 27 dels de Salou, arribant al 
resultat final de 99 a 56.

El CB Castellar segueix en penúl-
tima posició amb tres victòries i 19 der-
rotes, abans de rebre a l’Alpicat aquesta 
setmana al Puigverd, un rival amb el que 
l’equip de Company està obligat a recu-
perar la moral.  || a.san andrÉs Marc Algar va ser el màxim anotador del CB Castellar amb 13 punts. || a.s.a.

va anotar a 
l’últim quart, 
clau perquè 

el Salou 
aconseguís 
renda de 43 

punts

pUNTS

6

el líder esprem la ‘taronja’ en quatre minuts (4-1)

El FS Farmàcia Yangüela Castellar 
va caure per 4-1 al camp del líder de 
la categoria, el Futsal Aliança Mata-
ró, en un partit on els locals no van 
donar opció en cap moment

L’equip de Borja Burgos arriba-
va al Maresme després d’haver donat 
la sorpresa a Santa Coloma de Gra-
menet, superant als locals per 2-4. 
A Mataró però, va ser impossible 

el fs castellar cau 
enfront l’aliança 
mataró, però segueix 
fora del descens

donar la sorpresa, enfront d’un dels 
conjunts més sòlids de la categoria.

Els locals només necessitaven 
dos minuts per avançar-se amb dos 
gols (Pol Novo 1’ i Abdyck Gómez 2’), 
agafant a contrapeu als taronges. 
Però la sorpresa arribava al minut 
quatre, quan els locals sentencia-
ven el partit amb una nova anota-
ció (Cristian Villarín). Amb tot fet, 
Manel López (27’) retallava diferèn-
cies a la segona part, però un auto-
gol de Roger Carrera al 32, deixava 
el marcador en el 4-1 definitiu.

El FS Castellar és 12è a la taula, 
amb sis punts de marge sobre el 
descens i acaba per fi, el Tourmalet 
d’equips de la part alta de la lliga, 
per rebre aquest cap de setmana al 
Montsant, amb qui van perdre per 
4-2 a la primera volta. 

 Albert San Andrés
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CONSELLS 
DE L’OMIC: 
Recomanacions 
sobre les trucades 
comercials

· Sigueu prudents a l’hora de facilitar el vostre número de telèfon 
 ( en sortejos, promocions, etc.), ja que podria ser usat amb finalitats comercials. 

· Per evitar rebre trucades podeu donar-vos de baixa de la guia telefònica. 
 Cal demanar-ho a l’operadora de telefonia.

· Estan prohibides les trucades comercials des de números ocults i entre les    
 21 i les 9 h, així com els caps de setmana i festius.

· Si us fan una oferta, no us precipiteu en prendre una decisió i no doneu el    
 consentiment fins que n’esteu ben convençuts.

·  Per evitar contractacions fraudulentes, no doneu dades bancàries o    
 personals, ni dades de factures anteriors.

· Llista Robinson: es tracta d’un servei d’exclusió publicitària. Primer t’has de
 registrar i inscriure’t a la llista d’exclusió comercial. Un cop registrat,
 es poden denunciar les empreses que utilitzin dades personals de fonts    
 públiques o fitxers dels quals no siguin responsables.

· Si escau, denuncieu aquestes pràctiques a l’Oficina Municipal del    
 Consumidor (pl. d’El Mirador s/n) o a l’a/e omic@castellarvalles.cat, on us 
 informarem dels passos a seguir per presentar reclamació o denúncia.

esports

Conscients que cada partit del tram final de temporada és determinant 
per mantenir la categoria, l’equip castellarenc encarrila ja quatre par-
tits sense perdre. Aquesta jornada els granes han deixat de planejar 
per sobre del descens golejant 0 a 6 el Calafell, que estava una posició 
per sobre a la classificació.

Amb una dosi gairebé inèdita de joc tàctic i encert de cara a por-
teria, l’equip va adreçar la deriva de resultats a domicili d’aquesta tem-
porada. A diferència del partit de la primera volta de lliga a casa, en què 
va acabar en un ensopit 2 a 2, el Castellar va trinxar amb triangulaci-
ons la defensa en zona del Calafell i va ofegar la seva sortida al contraa-
tac. A més, tampoc va cedir cap oportunitat a pilota aturada, ja que no 
va provocar la desena falta.

Encetar la llauna va ser decisiu per neguitejar les possessions de 
pilota del rival. El primer gol de la nit va ser de Gerard Tantinyà, en un 
u contra porter en què va enviar la pilota, rassa, al primer pal. Les rè-
pliques del Calafell van ser toves per Sergio Ruiz, que va aturar tots els 
xuts, acabant per segona vegada aquesta temporada un partit sense 
haver encaixat cap gol. En canvi, el Castellar va materialitzar les oca-

escarmentada al 
calafell (0-6)

Jordi Vegas en el partit enfront del Calafell de la primera volta. || a.san andrÉs

HOqUEI | 1a catalana

No és fàcil mantenir-se a l’elit mun-
dial i més sí no aconsegueixes gua-
nyar títols, però Dani Pedrosa és un 
valor segur i a HRC ho saben. Aquest 
cap de setmana va començar la 12a 
temporada del castellarenc a la mà-
xima categoria del motociclisme 
mundial, on va aconseguir la cinque-
na plaça, després d’errar en l’elecció 
dels pneumàtics.

La graella quedava conformada 
amb els temps dels lliures, ja que la 
intensa pluja sobre els Emirats Àrabs 
impedia la normal disputa dels clas-
sificatoris, amb una mínima segure-
tat pels pilots. Una circumstància 
que no es repetia des del  GP de Por-
tugal del 2010. La ‘pole’ era per Ma-
verick Viñales, mentre que  Pedro-

dani pedrosa, dotze 
temporades a l’elit mundial
el pilot acaba cinquè al circuit de losail (Qatar) en l’estrena del 
mundial de motoGp, on l’elecció dels pneumàtics va ser clau

Dani pedrosa en 

un moment de la 

cursa, juntament 

amb Jorge Lorenzo.
|| repsOl-Media

sa es veia relegat a la setena posició, 
sortint des de tercera línia. 

Diumenge, amb 45 minuts de 
retard pel mateix motiu, es donava el 
tret de sortida al Mundial 2017, amb 
la cursa retallada a 20 voltes. De poc 
servia la bona sortida del ‘26’, que ar-
ribava a la primera corba en quarta 
posició, ja que a Honda escollien una 
opció conservadora veient l’estat de 
la pista i amb un pneumàtic massa 
tou al davant, els dos pilots van patir 
de valent durant les 20 voltes.

El de Repsol-Honda, que arriba-
va a rodar en vuitena posició, acon-
seguia col·locar-se darrere del grup 
capdavanter, lluitant la sisena plaça 
amb el pilot d’Aprilia, Aleix Esparga-
ró, al que li guanyava la partida, per 
acabar cinquè, amb el seu company 
i campió del món, Marc Márquez a 
les portes del podi, en una cursa on 

  Albert San Andrés el debutant a Yamaha, Viñales, acon-
seguia una espectacular victòria, se-
guit d’Andrea Dovizioso (Ducati) i de 
Valentino Rossi, que eixugava amb 
el podi una pretemporada molt de-
safortunada.

El pilot de Castellar va explicar 
després de la cursa que “hem fet el 
màxim per gestionar la carrera, 
però hem patit molt amb el pneu-
màtic davanter, que era massa tou 
per a nosaltres. No podíem forçar 
el tren davanter i crec que totes les 
Honda hem tingut els mateixos 
problemes. Ha estat difícil con-
servar el pneumàtic fins al final 
i, per sobre de tot, no poder donar 
el màxim”.

La segona oportunitat pel pilot 
serà a la cursa del circuit de Termas 
del Río Hondo a l’Argentina, el prò-
xim nou d’abril. 

MOTOR | motogp

sions ofensives. Fins al 0 a 4 de la mitja part, l’únic entrebanc dels de 
Fidel Truyols per eixamplar el marcador va ser la meteorologia. La 
pluja va provocar una apagada dels focus del pavelló Joan Ortoll, obli-
gant a aturar el partit durant una estona.

A la segona part, el Calafell va aconseguir aturar l’hemorràgia de 
gols. Es va tancar en defensa, resignat, i va deixar córrer els minuts. Ja 
cap a la cloenda del partit, van arribar dos últims gols tardans, de Mar-
cel Montllor i Jordi Vegas, per acabar d’adornar el resultat.

La diferència d’aquest 0 a 6 amb l’empat de la primera volta evi-
dencia la progressió de l’equip. La ració de moral que aporta la victòria 
serà crucial per afrontar les darreres jornades. L’HC Castellar ocupa 
la dotzena posició. El pròxim partit de l’equip serà a casa del Cambrils, 
que és últim a la classificació, divendres a les 21.30 h.  ||  guilleM plans
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El puig de la Creu sempre és un escenari habitual pels ciclistes de la zona. || cedida

Xavi Martín i Jordi Béjar van acabar en  80a i 81a posició. || cedida

Martín i Béjar al 
Top100 d’Aiguafreda
els dos castellarencs van acabar 
la marató ‘Vall del congost’

Les xarxes socials han influenciat en la con-
ducta de la societat en totes les seves facetes 
i l’última ocurrència ha estat l’Everesting 
Challenge, un repte ciclista que consisteix 
a acumular els metres de desnivell positiu 
de l’Everest (8.848 m), en una única sorti-
da en bicicleta i en un circuit en bucle a la 
mateixa muntanya, gravant el recorregut 
en GPS, per després pujar-ho a la xarxa 
social Strava.

I és aquí on Víctor Cantero del CC Cas-
tellar-Bike Tolrà entra en escena, ja que el 
ciclista, després d’estudiar les opcions i pre-
parar-se a consciència, ha escollit el Puig 
de la Creu per completar aquest complicat 

repte, pel que es necessita una molt bona 
preparació física i mental.

Aquest primer d’abril, el del Bike Tolrà 
iniciarà a les cinc de la matinada una aven-
tura que el farà ascendir i descendir el Puig 
de la Creu en 43 ocasions per aconseguir 
inscriure el seu nom com a un ‘Everesting’

Segons els seus càlculs, l’aventura li 
ocuparà entre 18 i 19 hores i el ciclista ha 
promès fer-se un tatuatge commemoratiu 
si ho aconsegueix.

Dissabte, tothom que ho vulgui, pot 
animar el Víctor durant la seva ascensió 
al Puig de la Creu. I tranquils, segur que el 
trobeu!  || alBert san andrÉs

cantero a per l’everesting

Els atletes del Centre Excursionista Castellar, Xavi Mar-
tín i Jordi Béjar van aconseguir colar-se al Top100 de la 
marató de muntanya ‘Vall del Congost’ d’Aiguafreda, una 
de les més exigents de tot l’estat. Els castellarencs aca-
baven en 80a i 81a posició respectivament, després de 
completar els 42 quilòmetres, on van participar més de 
300 esportistes.

La prova, amb un desnivell positiu de més de 3000 
metres, va gaudir d’un clima gairebé estiuenc, on els par-
ticipants van poder recórrer paratges com La Cova, Ser-
ramadrona, El Purgatori, Santa Eugènia o La Trona. Amb 
un temps de 6h i 3m, la parella castellarenca aconseguia 
proclamar-se ‘finisher’ d’aquesta espectacular cursa, que 
era guanyada per Pere Aurell i Ragna Debats del club La 
Cameta Coixa.  || a.s.a.

ATLETISME | maratÓ
CICLISME | repte

sallent - les Franqueses suspés
terrassa 1906 - la torreta 0-2
sabadell n. - Molletense 1-0
caldes M. - Berga 2-1
Bellavista M. - sant quirze 1-4
UE Castellar - Cardedeu 3-2
Matadepera - san lorenzo 1-1
gironella - can rull 1-1
roda de ter - Vic riuprimer 2-1

Calafel - HC Castellar 0-6
reus ploms - Bell-lloc 3-1
Mollet - Juneda 7-2
amposta - cambrils 4-2
ripollet - sant cugat 5-3
caldes M. - igualada 12-4
sant Feliu - Valls 6-2
sentmenat - Vila-seca 2-8

isur - Fe grama 4-3
Montcada - Vacarisses 8-6
sant cugat - lliçà 2-4
Aliança Mataró - FS Castellar 4-1
premià - centelles 7-4
pineda - canet 0-2
Montsant - arenys 4-2
arrels - sant Joan 3-2

ciutat Vella - lluïsos 95-58
cantaires - roser 67-87
collblanc B - Viladecans 82-60
sese - salle reus 77-64
alpicat - esparreguera 75-79
torreforta - sant Boi 74-86
Salou - CB Castellar 99-56

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSqUET HOqUEI pATINS
seGona catalana · Grup iV · j26 tercera diVisiÓ · Grup i, j 22 copa catalunya · Grup ii · j22 primera catalana · Grup b · j23

Fc cardedeu 54 26 16 6 4
UE Castellar 49 26 13 10 3
can rull rt cFu 48 26 15 3 8
les Franqueses cF 44 25 12 8 5
cF sabadell nord 43 26 13 4 9
Fc sant quirze  43 26 13 4 9
Fc Matadepera 40 26 11 7 8
ce Berga 39 26 11 6 9
Vic riuprimer rFc 39 26 11 6 9
cFa gironella 35 26 9 8 9
ud Molletense 34 26 10 4 12
ce sallent 33 25 10 3 12
Bellavista Milán 29 26 8 5 13
cF caldes Montbui 29 26 8 5 13
ud san lorenzo 28 26 7 7 12
terrassa Fc 1906 27 26 7 6 13
ce roda de ter 20 26 6 2 18
cF la torreta 18 26 6 0 20

aliança Mataró ce 52 22 17 1 4
canet Fs 48 22 15 3 4
Futsal lliçà d’a. 47 22 15 2 5
ce Vacarisses 40 21 13 1 7
cFs Montcada 37 22 12 1 9
isur Fs 35 22 10 5 7
Fe grama 35 22 11 2 9
Fs Montsant 35 22 9 8 5
premià de Mar cFs 33 22 10 3 9
aeFs arrels 29 22 8 5 9
sant cugat Fs 26 22 8 2 12
FS Castellar 24 22 7 3 12
centelles ae 19 22 5 4 13
sant Joan de V. Fs 18 22 6 0 16
cFs arenys de M. 14 22 4 2 16
Fs pineda de Mar 11 21 3 2 16

cB esparreguera   22 18 4
cB roser  22 18 4
cB salou  22 17 5
sese  22 16 6
cB cantaires tortosa 22 14 8
salle reus  22 12 10
cB ciutat Vella  22 12 10
ad torreforta  22 11 11
aec collblanc B  22 11 11
lluïsos de gràcia  22 9 13
cB alpicat  22 7 15
Basquet sant Boi   22 5 17
CB Castellar   22 3 19
cB Viladecans  22 1 21

CLASSIFICACIÓ  pJ pG ppCLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp

cn reus ploms 56 23 18 2 3
cH Vila-seca 55 23 18 1 4
cp Bell-lloc 47 23 15 2 6
caldes Montbui 41 23 12 5 6
igualada Hc 40 23 12 4 7
cHp sant Feliu 36 23 10 6 7
Hc sentmenat 34 23 11 2 10
pHc sant cugat 32 23 9 5 9
ll-llista Juneda 31 23 9 4 10
cH ripollet 30 23 9 3 11
Mollet Hc 26 23 7 5 11
HC Castellar 24 23 6 6 11
cp calafell 22 23 7 2 14
cHp amposta 22 23 6 4 13
Hc Valls 15 23 4 3 16
cambrils cH 11 23 3 2 18

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 1 Abril
pepín Valls
09:00  aleví d – can rull r. t. cFu
10:30   prebenjamí a – sant quirze
10:30   prebenjamí c – eF Montcada
11:30    aleví e – cerdanyola 
11:30     aleví F – castellbisbal ue 
13:00   benjamí B – sant pere
14:30    infantil c – polinyà at.
16:00   infantil a – sant quirze 
18:00   cadet a – sabadell Fc

partits a fora
10:30  cerdanyola -  prebenjamí B 
10:40    eF sabadell -  aleví c
12:00    eF sabadell -  benjamí e
12:45    sant quirze -  benjamí a
12:45    eF Barberà -  benjamí F 
14:00    cerdanyola -  infantil d
15:30    rubí ue -  cadet B
16:00    la planada ud -  infantil B
16:30    la torreta cF -  amateur a
17:00    sabadell Fc -  juvenil a
19:15    sant quirze -  juvenil c

DIUMENGE 2 Abril
pepín Valls
10:30   benjamí g – pB sant cugat
12:15     amateur B– la romànica cF
14:30   cadet c – can rull r. t. cFu
17:00   juvenil B – natació terrassa

partits a fora
09:45   eF Barberà - fem cadet inf
10:00    la planada ud -  benjamí c 

AGENDA
setmana del 31 de març al 6 d’abril

HOqUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 31 març
partits a fora
21:15   cambrils cH -  sènior 1 cat

DISSABTE 1 Abril
partits a fora
15:00    cp sant celoni -  iniciació a
16:00   cHp sant Feliu –  benjamí a
16:45  Jesuïtes sarrià -  aleví a
17:00  cp Malgrat -  benjamí B
19:00   cH castellet –  infantil a

DIUMENGE 2 Abril
pavelló Dani pedrosa
16:00   prebenjamí – cH corbera
17:00   benjamí a – ct Barcino
18:00   sènior 2cat – Folgueroles

partits a fora
10:30  Bigues i riells –  iniciació B
17:00  ue Horta –  infantil B

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 1 Abril
pavelló Joaquim Blume
15:45     infantil B – cet 10 Fs 
17:00    juvenil B – Olímpic Floresta
18:30   juvenil a – cFs ciutat Mataró 

partits a fora
12:45   ripollet Fs -  benjamí a 
15:00   aecs l’Hospitalet -  cadet a 
15:45   Vacarisses ce -  cadet B 
18:30   sant cugat Fs -  infantil a

DIUMENGE 2 Abril
pavelló Joaquim Blume
10:15     aleví a – cardedeu Fs 
12:00   sènior a – Montsant Fs 

partits a fora
11:30   palau -  prebenjamí B 
13:00   alheña ce -  sènior B 

BÀSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 1 Abril
pavelló puigverd
09:00  mini fem – J-M sant andreu
10:30     preinfantil  – sant gabriel
16:30     cadet  – ce sant nicolau

partits a fora
12:15    cB llinars -  cadet 
12:30    ue sant Fost -  júnior 
13:00    e. carme –  escola premini m.
16:00    cB castellet -  júnior fem

DIUMENGE 2 Abril
pavelló puigverd
17:00     sots 21 – cB cardedeu
19:00     sènior a – cB alpicat

partits a fora
11:00    cB castellbisbal -  cadet fem
19:15    c. parellada -  sènior B
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Espai d’Entitats Castellarenques

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

Club Cinema Castellar Vallès

Dia: divendres 31 de març
Hora: 21 h
Lloc: auditori Municipal Miquel pont

després de la publicació d’un estu-
di que anunciava la possible desapa-
rició de part de la humanitat el 2100, 
cyril dion i Mélanie laurent i un equip 
de quatre persones visiten deu pa-
ïsos per investigar les causes de la 
catàstrofe i, sobretot, la forma d’evi-
tar-la. acabada la feina, comencen a 
albirar la possibilitat que sorgeixi un 
nou món: el de l’endemà.

+ INFO: 
www.elcasal.net, 
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 
Fundació 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 ins-
cripcions es poden fer fins al 31 de 
març a les 23 h a l’a/e pujolangu-
lo@gmail.com o al tel. 93 714 67 
51 (de dl. a dv. de 10 a 12 h i de 15 
a 16 h).

TORNEIG H10 D’ESCACS 

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

Esbart Teatral de Castellar

Dies: 31 de març i 1 i 2 d’abril
Horaris: dv. i ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
Lloc: sala de petit Format de 
l’ateneu
a càrrec de sOM·night. produc-
ció d’espaiart.

salta al buit és un concert que va 
de la música pop/rock, passant 
pel cabaret i acabant amb l’explo-
sió de sentiments que desprèn la 
música de Jonathan larson, sota 
la direcció de sònia gatell i amb 
adrià aguilera al piano.

SALTA AL BUIT

+ INFO:
 https://www.facebook.com/
esplaixiribec

Colònies i Esplai Xiribec

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

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

1967-2017: 50 ANyS! CINEFòRUM: MAñANA ASSEMBLEA 

+ INFO: 
a/e colleccionistes@hotmail.com 

Cercle de Col·leccionistes

el cercle de col·leccionistes de 
castellar organitza el proper di-
jous 20 d’abril una assemblea de 
l’entitat, oberta a tothom, que tin-
drà lloc de 21 a 22 hores a la sala 
lluís Valls areny d’el Mirador. 

el tema principal de la reunió serà 
la preparació de l’exposició que 
es programarà en el marc de la 
Festa Major 2017 de la vila.

Dl. 10, dt. 11 i dc. 12 
d’abril

De 17 a 19.30 h

Ludoteca 
oberta per 
vacances

(setmana santa 2017)

ludoteca 
Les Tres Moreres
c. sala Boadella 6

tel. 93 715 92 89

Adreçat a:
- Infants de 3 a 12 anys
- Famílies amb infants de 0 a 
12 anys (els menors de 3 anys 
acompanyats d’una persona adulta)

Activitats: joc lliure i activitats dirigides 
(psicomotricitat, manualitats, jocs de 
taula i de carrer, etc.).

Inscripcions: cada tarda a la 
ludoteca. preu: 7 €/tarda (pagament 
en efectiu). també es pot utilitzar 
l’abonament de 10 sessions.

Més informació: tel. 93 715 92 89,
a/e. ludoteca@castellarvalles.cat 

Dijous 6 d’abril
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Hora: 21 h

La xerrada vol oferir eines de detecció 
i prevenció de l’abús sexual a les 
persones més properes als menors, i 
vol treballar amb la unitat familiar per tal 
d’incorporar tota la família en la reflexió 
sobre el significat de la violència.

XERRADA
“La prevenció de les 
relacions abusives”

A càrrec de Marcos Camarzana, 
de la Fundació Vicki Bernadet

Més informació: 
www.castellarvalles.cat 

Organització: 
Ajuntament i PEC
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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

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

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

· Administratiu/va amb anglès
· Cambrers/es
· Aprenent/a d’extrusió de plàstics
· Assessor/a energètic/a
· Auxiliar de fleca – oficial 2a flequeria
· Auxiliar de geriatria
· Brodador/a
· Comptable-fiscal
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Fresador/a convencional
· Fuster/a ajudant
· Lampista
· Netejador/a particulars
· Operari/ària fabricació – manipulació PLV
· Peó muntador d’alumini
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Programador/a informàtic/a
· Soldador/a
· Treballador/a familiar

Setmana del 23 al 29 de març
Es necessita:

cultura escultura

Segueixen les representa-
cions del Grup de Teatre del 
Casal Catalunya

el grup de teatre del casal va progra-
mar,  el cap de setmana passat, una 
representació d’obres que s’han fet 

al llarg de 22 anys, des que es va for-
mar el grup de teatre. aquest cap de 
setmana, tornen els dies 31 de març  
i 1 d’abril,  a les 18 hores, a l’auditori 
Manel Montlló. les propostes són 
‘el farmacèutic’ , ‘ganas de reñir’, 
Viatge a Mallorca ‘ i  ‘així som totes’.

Cal Calissó torna amb els 
vermuts musicals amb l’ac-
tuació de Juli Jules

Jules arriba a cal calissó per presen-
tar les cançons del seu segon disc, 
‘Vers la llum’, en format de duet acús-

tic, acompanyat al piano pel Fedor 
Veselov, també repassarà temes del 
primer disc, ‘s’ha de reiniciar’, i es-
trenarà alguna de les peces del seu 
proper lp. ritmes variats i, a vega-
des, atípics, lletres punyents i reivin-
dicatives i sobre temes quotidians.

premi per a l’escultor joan coderch

La Reina Sofia va entregar el Premi 
de Pintura i Escultura 2017 als es-
cultors Joan Coderch (Castellar del 
Vallès) i Javier Malavia (Guipúscoa), 
que van presentar conjuntament una 
obra al certamen.

L’Associació Espanyola de Pin-
tors i Escultors convoca aquest cer-
tamen, amb la Reina Sofia com a 
presidenta d’honor, anualment, que 
conclou amb un acte que va tenir lloc 
la setmana passada en una cerimò-
nia que, des de fa 52 anys, vol dis-
tingir la creativitat de grans artis-
tes espanyols, així com reconèixer 
la seva feina. “Només es concedeix 
un premi entre el conjunt de pin-
tors i escultors de tot l’Estat que 
es presenten”, explicava Joan Co-
derch. Enguany, hi ha hagut una re-
presentació de 250 obres candidates, 
“una setantena de la quals eren es-
cultures”, afegia Coderch.

A la convocatòria hi van as-
sistir el secretari d’Estat de Cultu-
ra, Fernando Benzo, el president de 
l’Associació Espanyola de Pintors 
i Escultors, José Gabriel Astudillo, 
l’exalcalde de Madrid, José María 
Álvarez del Manzano i el director 
de Polítiques Públiques i Relacions 
Institucionals de Google a Espanya 
i Portugal, Francisco Ruiz Antón, 
entre altres personalitats de la po-
lítica, la cultura i l’art.  “Google és 
col·laboradora, en la part econò-
mica del premi, dotat amb 10.000 
euros”, deia Coderch. 

Per la seva banda, Ruiz va tra-

metre el compromís que Google Arts 
& Culture té amb la divulgació de la 
cultura espanyola.

Un jurat format per 12 mem-
bres, entre els quals s’hi compten crí-
tics d’art, artistes reconeguts i perso-
nes relacionades amb el món artístic, 
han valorat l’obra de Coderch i Ma-
lavia, una escultura de bronze titu-
lada ‘Hamlet’. “Ha estat un treball 
a quatre mans, una obra més des 
que formem Coderch & Malavia 

Sculptors, el projecte professio-
nal que vam engegar fa dos anys 
amb l’amic Javier i que encara se-
gueix endavant”, aclaria l’artista 
castellarenc.

“Ja ens vam presentar l’any 
passat i ens van seleccionar i 
aquest any hi hem tornat, amb una 
sola obra -com estableix el premi-
, i estem molt contents del resul-
tat”. Feia 5 o 6 anys que no s’entre-
gava el premi a una escultura, ja que 

Joan Coderch, al centre, i Javier Malavia, a la dreta, observen l’escultura premiada en companyia de la reina Sofia. || J. rOdrigO

s’havien premiat més obres pictòri-
ques. “És un reconeixement que 
ens fa molt feliços”, deia Coderch.

La peça fa 83 centímetres d’al-
çada. És íntegrament de bronze i 
es divideix en dues parts: La figura 
de Hamlet, “una reinterpretació 
de l’obra de Shakespeare, mos-
trem un Hamlet adolescent, d’uns 
10 o 12 anys”, amb una actitud de 
força, “busquem el moment en què 
a Hamlet li han usurpat el tron i 

veu com l’usurpador és una per-
sona corrupta; ell sap que és l’he-
reu i ha de decidir què vol fer”, ex-
plicava Coderch. En aquesta imatge, 
hi ha un paral·lelisme “amb la situa-
ció actual”. La figura, representada 
pràcticament nua i amb una corona 
que li tapa els ulls, se sustenta a sobre 
una peana, que simbolitza un tron.

Amb l’entrega del premi, els ar-
tistes cedeixen l’obra a l’Associació 
de Pintors i Escultors, que exposa-
rà l’obra fins al 20 de març a la Casa 
de Vacas del madrileny Parque del 
Retiro, juntament amb les 69 obres 
finalistes. “Posteriorment, la nos-
tra obra s’inclourà en una exposi-
ció permanent on també s’hi expo-
sen les altres 51 obres guanyadores 
de les edicions anteriors”, segons 
Coderch.

A nivell professional, a partir 
d’ara, “volem seguir treballant 
junts amb el Javier, tenim en marxa 
un projecte jove, de fa només 2 anys, 
i estem molt animats”. La parella 
d’artistes treballa des de València, 
en un taller conjunt des d’on elabo-
ren les peces que ja han estat expo-
sades i segueixen exposant-se arreu 
del territori: “a Marbella, Madrid, 
Tarragona, les properes”, avança 
Coderch. “Creiem que treballant 
junts no hi ha aquest ego de l’artis-
ta i podem oferir la millor peça pos-
sible”. La parella artística Coderch i 
Malavia té la seva pròpia pàgina web, 
Coderch & Malavia Sculpture. 

Joan Coderch és l’autor, entre 
moltes altres, de l’escultura de la ba-
lena situada a la plaça de Catalunya 
de Castellar del Vallès. 

l’artista local i el seu homòleg javier malavia han estat reconeguts per l’associació espanyola de pintors i escultors

 Marina Antúnez
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cultura

Es presenten més 
de 140 obres al quart 
Premi de Microrelats

‘Castellar Sardanista’, 
candidata a Sardana 
de l’Any 2016

Divendres, es va donar per tancat 
l’enviament de treballs que opten al 
IV Premi de literatura breu de l’Ac-
tual. Enguany, hi ha hagut un total 
de 142 obres presentades, el que 
significa que es tripliquen els tre-
balls respecte l’edició anterior, que 
van ser 48. La participació dels joves 
ha estat notable, amb 97 treballs pre-
sentats en la categoria de narrativa. 
En la categoria d’adults s’han rebut 
35 relats, mentre que també creix 
la categoria de poesia respecte el 
2016, amb 11 treballs rebuts. El jurat 
format serà l’encarregat de valorar 
totes les osbres. El veredicte serà co-
municat als finalistes el dia 13 d’abril 
de 2017 per mitjà de correu electrò-
nic o per telèfon. El lliurament de pre-
mis tindrà lloc el dia 21 d’abril, a la Bi-
blioteca Municipal. Els guanyadors 
veuran publicats els seus textos al 
número del 28 d’abril de 2017 del set-
manari L’Actual.  || M. a.

La sardana ‘Castellar Sardanista’, del 
compositor Xavi Piñol, entra a semi-
filnals de la Sardana de l’Any 2016. 
Des d’avui i fins a les 2 del migdia 
del dilluns, es pot votar. “Necessi-
tem que tothom de la vila doni suport 
a aquesta sardana i voti”, diu Joan 
Ventura, president de l’ASAC. Es pot 
fer per telèfon al 933197637 al con-
testador de la Conferderació Sarda-
nista de Catalunya, votant la sardana 
número 2, o bé a la web LSDA.CAT, 
també votant la sardana n.2. Si passa 
la semifinal, entrarà a la fase final al 
concert que tindrà lloc al teatre de La 
Passió a Olesa de Montserrat.  || M. a.

CERTAMEN | l’actual

ASAC | sardana de l’any

Una de les perspectives de la masia de Ca n’Oliver. || antOni seguí

CASA pERE qUART | Visita

S’obren les 
portes de 
Ca n’Oliver

El passat 19 de març representants 
de l’Arxiu d’Història de Castellar, del 
Col·lectiu Pere Quart i de l’Ajuntament 
van visitar la casa pairal de la familia 
de Joan Oliver, anomenada Ca n’Oli-
ver, que actualment està tancada a 
l’accés públic. Es van fer fotografies 
inèdites de les dues edificacions prin-
cipals de la casa i del rellotge de sol, 
així com dels jardins (amb una font i 

un petit estany, presidit per un bro-
llador amb la figura escultòrica de 
dos aligots) i de l’era (des de la qual 
es veu el Castell de Clasquerí i l’er-
mita de Castellar Vell). Els dos ca-
salots tenen elements modernistes, 
que provenen de les reformes que es 
van fer el 1900 i que recorden el Mar-
quet de les Roques. Joan Oliver  hi va 
passar llargues temporades de la in-
fantesa i la joventut i va recrear lite-
ràriament aquest espai al seu llibre 
Temps, records i al poema “Edat an-
tiga II”: “Ens delíem per anar a fora, 
a la nostra casa de pagès de Caste-
llar, on la vida prenia per a nosaltres 
un sentit de lliure plenitud, que a 
ciutat només podíem somiar o es-
trafer”.  ||  redacció

es digitalitza el fons epistolar joan arús

Antoni Seguí i Eulàlia Sagrera, al fons epistolar Arús, a l’Arxiu d’Història || M. antúnez

L’Arxiu d’Història de Castellar ha ca-
talogat i digitalitzat l’epistolari de Joan 
Arús. S’han comptabilitzat 1.129 car-
tes procedents d’uns 400 remitents 
i no es descarta que aquestes xifres 
puguin augmentar a mesura que es 
vagin trobant noves cartes del poeta 
castellarenc.  “Les cartes es corres-
ponen amb 73 anys de la seva vida, 
des dels 18 fins als 91 anys, comen-
çant el 1909 i acabant el 1982”, apun-
ta Antoni Seguí, un dels responsables 
de la feina que s’ha fet amb aquest fons 
epistolar d’Arús.        

L’oportunitat va sorgir quan “des 
d’Itàlia, l’Arxiu va rebre un correu 
on es demanava una carta d’un tal 
Cesarino Giardini, que havia man-
tingut correspondència amb Joan 
Arús”, diu Eulàlia Sagrera, impulso-
ra del fons epistolar Arús. Prèviament, 
ja hi havien treballat altres persones, 
amb aquest material, per exemple, 
Maria Teresa Esteve i el filòleg Marc 
Comadran, “qui va estudiar 200 car-
tes d’Arús per elaborar un llibre que 

l’arxiu d’història ha digitalitzat i catalogat les 1.129 que s’han trobat fins ara del poeta

  Marina Antúnez

es publicarà properament”, afegeix 
Sagrera.

La major part de les cartes la 
guardava la jove d’Arús, Isabel Mach. 
Roger Rocabert (de l’Arxiu d’Història), 
va escanejar les que feien referència a 
Giardini i les va enviar. “Fou a partir 
d’aquest moment que vam creure 
convenient escanejar la resta de 

ARXIU D’HISTòRIA | joan arÚs

documents”, segons Sagrera, i Joan 
Roura se’n va encarregar.

Carta per carta, “vam intentar 
esbrinar de qui eren i les vam clas-
sificar en un fitxer informàtic on es 
descriu a quina capsa són, a quina 
carpeta, quin número d’escaneig 
tenen, el seu remitent, la població, 
la data i una petita sinopsi del con-

tingut”, afegeix Seguí. S’ha intentat 
respectar l’ordre que va iniciar M.T. 
Esteve, “però som conscients que, 
en algun moment, hi ha coses que 
s’han pogut barrejar”, diu Sagrera.
Entre els remitents de les cartes, 
hi trobem noms tan destacats com 
Joaquim Ruyra, Josep Lleonart, J. 
V. Foix, Eugeni d’Ors, Montserrat 
Vayreda, Joan Puig i Ferrater, Rovira 
i Virgili i Joan Oliver, entre d’altres. 
“Normalment, es cartejava amb 
amics i companys de professió co-
mentant, sobretot, qüestions lite-
ràries”, diu sagrera.

Arús acostumava a enviar les 
obres que escrivia als seus col·legues 
i amics per tal que li donessin la seva 
opinió; “i quan rebia llurs respos-
tes, acostumava a corregir-les i 
comentar-les amb els seus remi-
tents”. Així, l’epistolari es conver-
teix en un fil conductor sobre la seva 
obra literària. S’està estudiant la vi-
abilitat que tot aquest material del 
poeta Joan Arús pugui ser consultat, 
de forma oberta i fàcil,  per totes les 
persones que estiguin interessades 
en la seva obra.  

BREUS
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Aquest proper divendres, a les 18 hores, la Biblioteca Municipal Antoni Tort 
commemora el Dia Internacional del Llibre Infantil, una efemèride que té 
cita al calendari el proper 2 d’abril. Enguany, aquesta jornada s’anuncia amb 
l’eslògan ‘Fem-nos grans amb els llibres!’.
Com ja és habitual, els servei municipal obre les portes a tots aquells infants 
del municipi que vulguin llegir les obres que, durant aquests dies, han en-
tregat a la biblioteca. Les responsables del servei s’han mostrat molt satis-
fetes amb la resposta que hi ha hagut enguany a la crida per participar en 
l’entrega i lectura de relats infantils i juvenils. 

Entre ells, podrem conèixer els treballs de Jordy Paul Cruz Tamayo 
(12 anys), que llegirà ‘La vieja rosa’; Rebeca Rosselló (11 anys), Anahí Ortuño 
(10 anys) i Sofia Casas (11 anys), que llegiran ‘Un altre món és possible’; Ari-
adna Vega Moreno llegirà ‘La bicicleta’; Sati Melhoui (12 anys), ‘Boireta del 
matí’; Fatma Mezouari (10 anys), ‘L’amor’; Goretti Jiménez Borrell (11 anys) 
llegirà ‘Quan el llop té gana’; Marta Jiménez Borrell (7 anys) llegirà ‘La fada 
que busca joies en planetes desconeguts’; Gina Jiménez Borrell (8 anys), ‘El 
meu amic follet i la seva història’; Laia Matas Garcia (10 anys) llegirà ‘La nit’; 
Iona Matas (8 anys), ‘La biblioteca’; Nisrin Melhoui (9 anys), ‘El mil peus’, i 
Mohammed Melhoui (8 anys) llegirà ‘El Mussol’. 

Des del 1967, el 2 d’abril, coincidint amb la data del naixement de l’es-
criptor danès Hans Christian Andersen, l’ International Board on Books for 
Young People (IBBY) promou la celebració del Dia Internacional del Llibre 
Infantil per tal de promocionar els bons llibres infantils i juvenils i la lectura 
entre els més joves.  ||  M. antúnez

Castellar celebra el Dia 
Mundial del Llibre infantil

la biblioteca oferirà l’espai a tots aquells 
infants que vulguin llegir els seus textos

TEATRE FAMILIAR | auditori municipal

El proper dissabte, a les 20.30 hores, 
l’Auditori Municipal Miquel Pont 
acull l’obra de teatre El bon pare 
de Vania Produccions. El muntat-
ge compta amb un repartiment de 
luxe: Lluís Soler, Eduard Buch, Te-
resa Vallicrosa i Georgina Latre, 
tots ells dirigits pel veterà director 
teatral David Plana. 

L’obra és una comèdia i posa a 
l’escenari una filla descarada que ha 
gravat un vídeo porno, un pare im-
perfecte que viu enganyat, una mare 
despreocupada que fa veure que no 
sap res però ho sap tot, i un nòvio 
divertit que és el malson del pare. 

“He de confirmar que és una 
comèdia perquè el públic es farà 
un fart de riure, però va més enllà, 
té amagats uns visos quotidians, 
totalment actuals,  que faran re-
flexionar pares i fills quan s’aca-
bi l’obra”, explica Lluís Soler, actor 
que encarna el paper del pare.

L’argument se centre en aquest 
pare, que es pensa que ha fet molt 
bé de pare, “creu que ha fet molt 
bé la feina però entre tots els qui 
són propers a ell li fan veure que 
les coses no són com ell es pensa”, 
afegeix Soler. 

L’obra no es qüestiona el paper 
del pare ni del fill, “el que passa és 
que a la vida ens pensem que ho 
sabem tot dels altres”, segueix 
Soler, “sobretot, dels qui tenim 
més a prop, i això, la majoria de 
vegades, no és així, tots amaguem 
coses”. 

En aquest sentit, a l’argument 
de El bon pare  el públic podrà com-

‘el bon pare’ arriba a la vila 
amb Vània produccions

Moment de l’obra ‘El bon pare’. || cedida

Infants a la celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil, l’any  passat. || cedida

La castellarenca Sara Schkot, al centre de la imatge, en un moment de la representació. || q. pascual

el muntatge s’estrena dissabte a l’auditori municipal

provar que la vida de la filla no és 
com es pensava el pare  i, a partir 
d’aquí, “és on es genera el funcio-
nament d’aquesta comèdia”. El 
pare és un alcalde d’una ciutat pe-
tita, d’una mida com Castellar del 
Vallès, “una localitat que es debat 
entre el poble gran i la ciutat pe-
tita, però que l’alcalde veu forta”. 

Es tracta, segons Soler, d’un 
argument absolutament creïble. 
“És evident que la realitat sem-
pre supera la ficció, la inspiració 
neixa a partir de la realitat, que 
és potentíssima”, reconeix Soler. 

El bon pare és una obra pensa-
da com a conjunt, no té dues parts 
diferenciades. Quan van estrenar, 
“el David Plana, autor i director, 

TEATRE | auditori municipal

va fer unes petites modificaci-
ons”, diu Soler, alhora que hi va 
haver un canvi d’actor, Jaume 
Madaula va ser substituït per 
Eduard Buch. 

“David Plana coneix molt 
bé el producte perquè l’ha es-
crit i el sap explicar molt bé als 
actors, això facilita el camí”, 
continua l’actor. 

El text no és gens complex, 
és una obra absolutament com-
prensible, “clara com l’aigua 
de la font”, segons metàfora de 
Soler. 

Tot l’argument succeeix 
entre una nit i l’endemà, en un 
mateix espai, el pis on se suposa 
que viu el pare i l’alcalde.  

Una riallada espontània detona entre el públic de la Sala de Petit Format de l’Ate-
neu. L’Ari balanceja una gàbia de hàmster entre els braços intentant adormir-lo. 
“Si no vigiles, et passarà l’arròs”, li deien les amigues abans que decidís tenir-ne 
un amb el Raül, el seu marit. Després d’això, la relació entre els dos canviarà total-
ment. “De veritat estem fets per tenir Hàmsters? Tenir-ne continua sent un 
acte indispensable i essencial de cada persona? Ens fa més feliços?”, planteja 
la companyia Fresquita Montes a través d’una obra de teatre de gènere dramàtic, 
plena d’espurnes d’ironia i d’absurditat. ‘Escenes d’una vida amb un hàmsters’  
-que s’ha representat a la laa de petit format de l’Ateneu- projecta la pressió as-
fixiant de la societat, que a vegades no contempla l’opció de no tenir fills. Retrata 
humorísticament situacions quotidianes, com els grups de Whatsapp de pares 
i mares alarmistes o les converses que es redueixen a presumir dels fills davant 
dels altres. Algunes bajanades de la paternitat i la maternitat queden despulla-
des quan, en lloc d’un nadó, qui s’endú les moixaines, les manyagues i els cuxi-
cuxi és un rosegador amb les galtes flonges i un bigoti llarg.

Ana Bofill, directora i actriu de l’obra, pretén fer reflexionar l’espectador 
amb “les pors i la imaginació de la protagonista per a plantejar-los si han de 
tenir fills o no”. “Com als hàmsters, ens fan entrar a una roda que fem girar 
nosaltres mateixos, reproduint-nos”, compara la dramaturga.  || guilleM  plans

TEATRE | ‘escenes d’una Vida amb hÀmsters’ 

Una reflexió sobre la maternitat

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

presencialment: 

• Al Servei d’Atenció Ciutadana, fins al 21   

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

• Als punts informatius ubicats a:

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

 de 10 a 14 h)

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

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

qui pot votar? 

les persones nascudes abans de l’1 

de gener de 2007 i empadronades a 

castellar del Vallès abans del 7 de març 

de 2017

Com es pot votar? 

per internet:

al web www.castellarvalles.cat/

boxpopulivotacions

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

identificatiu) 
TU DECIDEIXES!
Votacions fins al 23 d’abril

cultura

ETC | espaiart

L’Esbart 
Teatral salta 
al buit amb 
Espaiart

Aquest divendres 31 de març, i 
també els dies 1 i 2 d’abril, l’Es-
bart Teatral de Castellar ha pro-
gramat un espectacle amb SOM-
Night produït per Espaiart titulat 
‘Salta al buit’. L’Esbart substitu-
eix la proposta de ‘Llegides’ per 
aquesta nova proposta, alhora 
que dóna per acabat el cicle.  

‘Salta al buit’ és una nova 
aposta de la formació vocal SOM-
night que dirigeix la castellaren-
ca Sònia Gatell. Es tracta d’un 
viatge a través de la música de 
Hero, Adele, Abba, Newsies, pas-
sant per un cabaret de Chicago, i 
acabant amb l’explosió de senti-
ments que desprèn la música de 
Jonathan Larson (Rent, Sunday 
in the park with George, Tick tick 
Boom). L’ espectacle compta amb 
el piano d’Adrià Aguilera i la pro-
dució d’Espaiart.

contes a espaiart, dissabte ||  

D’altra banda, l’1 d’abril, a les 12 
hores, Espaiart convida les famí-
lies a gaudir d’una sessió de con-
tes titulada ‘Un jardí de contes’, a 
càrrec de la contacontes Marina 
Antúnez, i que servirà per a cele-
brar l’arribada de la primavera. 
Es tracta d’un acte que Espaiart 
inclou al voltant de la festivitat 
de Sant Jordi.

Els petits de casa podran co-
nèixer la jardinera Marieta, una 
noia molt juganera i curiosa que 
té dues grans passions: les flors 
i els contes. 

La Marieta té moltes ganes 
de compartir amb els nens i nenes 
de l’escola les històries que ella ha 
anat recollint al llarg del temps, 
“La flor presumida”, “La cigala 
i la formiga”, “La flor que volia 
volar”, “El botó ploraner”, “El cuc 
i la papallona” i “La rosa de Sant 
Jordi”.   ||   redacció

l’entitat va estrenar nous vestits i va incloure novetats que van ser molt ben rebudes

Diumenge passat, el Ball de Gitanes 
de Castellar va actuar al Pavelló Jo-
aquim Blume en una ballada que va 
omplir les grades del local esportiu. 
“Estem molt contents, va ser tot un 
èxit i totes les novetats que vam in-
cloure van ser molt ben rebudes”, 
explicava Berta Gangonells, secre-
tària de l’entitat del Ball de Gitanes. 

L’acte va comptar amb la pre-
sència de tots els balladors - prop 

la 42a ballada de Gitanes va fer 
el ple a fora i a dintre de l’escenari

BALL DE GITANES | 42a ballada

La colla de solters amb els seus nous vestits ballant a la pista del pavelló Joaquim Blume. || q. pascual

 Marina Antúnez d’un centenar - i es van presentar 
novetats: “Vam fer tres balls con-
junts, un d’ells, amb totes les colles 
a l’escenari ballant per separat, i 
els altres dos, amb coreografies 
conjuntes”, afegia Gangonells. 

D’altra banda, les colles també 
van ballar peces que no són pròpia-
ment de gitanes: la colla dels petits, 
la cançó Les nits no moren mai del Doc-
tor Prats; la d’infantil, un tema de les 
Sey Sisters; la de joves, Maricarmen 
de la Pegatina; la de casats, La guer-
ra de l’enciam de la Trinca; la d’arre-

lats, Waterloo, i la de solters, “vam 
ballar la de ‘Mambo nº 5 “, comen-
tava la balladora. 

A més de les novetats en la mú-
sica i el ball, el Ball de Gitanes es-
trenava vestuari. “Com a ballador, 
quan estrenem vestuari, tothom 
està molt il·lusionat”. Aquests nous 
vestits seran els vigents durant dos 
anys. 

La durada de la ballada es va 
allargar poc més de dues hores, “com 
ja teníem previst i com creiem 
que ha de ser perquè la ballada es 

faci àgil i divertida pel públic”. En 
aquest sentit, nombroses persones 
es van apropar a veure la 42a balla-
da, “la majoria, a títol individual, 
ja que les colles d’altres pobles ja 
tenen molts compromisos, a partir 
d’ara”, afegeix Gangonells.

Aquest és el cas del Ball de Gi-
tanes  de Castellar, que ja té prevista 
una actuació pel proper cap de set-
mana a Martorelles, i el següent, a 
Santa Perpètua. “Voltarem força 
pel Vallès, sobretot per l’oriental, 
que és on hi ha més colles”. 
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DESTAqUEM EXpOSICIONS

agenda del 31 de març al 9 d’abril de 2017

DIVEnDRES 31
 
18 h · pROpOSTA
Celebració del Dia Internacional 
del Llibre Infantil
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal

18 h · TEATRE
Representacions de: ‘El farma-
cèutic’, ‘Ganas de reñir’, ‘Viatge a 
Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: Grup teatre del casal catalunya

21 h · CINEFòRUM
Mañana
auditori municipal
org.: club cinema castellar Vallès

21.30 h · MúSICA
Espectacle musical: Salta al buit
De SOM·night. producció d’Espaiart
sala de petit format de l’ateneu
organització: esbart teatral de 
castellar

23 h · MúSICA 
Jam Session: Jam Jazzera
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
DISSaBtE 1 
10 h · CONFERÈNCIA
“Abejas y cambio climàtico”
sala d’actes d’el mirador
org.: assoc. d’apicultors de barcelona

12 h · CONTES
‘Un jardí de contes’ a càrrec de 
Marina Antúnez
(acte al voltant de sant jordi)
espaiart 
organització: espaiart

18 h · TEATRE
Representacions de: ‘El farma-
cèutic’, ‘Ganas de reñir’, ‘Viatge a 
Mallorca’ i ‘Així som totes’
casal catalunya
org.: Grup teatre del casal catalunya

20.30 h · TEATRE
El bon pare, de Vania produccions
auditori municipal
organització: ajuntament
col.: Generalitat i diputació

21.30 h · MúSICA
Espectacle musical: Salta al buit
De SOM·night. producció d’Espaiart
sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar

22.30 h · BALL
Festa de la primavera amb el grup 
musical Zamba Show
sala blava de l’espai tolrà
org.: tot ballant i pas de ball
 
 
 
 
DIUmEngE 2 

8 h · pROpOSTA
Certamen oficial de la Federació 
Ocellaire 2017
recinte firal de l’espai tolrà
org.: societat ocellaire sabadellenca

de 9 a 13 h · ESpORT
Torneig H10 d’Escacs 50 Anys 
d’Escola El Casal
escola el casal
organització: XKsal, col·legi el 
casal i fundació el casal

12 h · TEATRE
Teatre familiar: Els tres porquets 
es caguen de por, amb Samfaina 
de colors
auditori municipal
organització: ajuntament

12 h · pROpOSTA
SonaSwing al Calissó Vermut
A càrrec de Juli Jules
cal calissó
organització: cal calissó

16.30 h i 19 h · CINEMA
La ciudad de las estrellas 
(La La Land)
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h · BALL 
Ball a càrrec del Grup Loren
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.30 h · MúSICA
Espectacle musical: Salta al buit
De SOM·night. producció d’Espaiart
sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar
 
 
 
 
DImEcRES 5 
09.30 h · SORTIDA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de salut

DIJoUS 6
21 h · pROpOSTA
Afterwork a Cal Calissó, 
amb DJ Dybro “Trap Music”:
trap & electronic
cal calissó
organització: cal calissó

21 h · XERRADA
Escola de pares i Mares: “La pre-
venció de les relacions abusives”
sala lluís Valls areny d’el mirador 
(entrada per pl. major, al costat del 
casal d’avis)
organització: ajuntament i pec
 
 
 
 

DIVEnDRES 7
20 h · pROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: 
Amateurs a l’espai
auditori municipal
org.: cal Gorina, cccV i l’aula

de 21 a 01 h · MúSICA
Concert Swing Festa de 
primavera
sala blava de l’espai tolrà
organització: associació swing 
around the World

23 h · MúSICA 
Jam Session: Jam Rockera
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
 
DISSaBtE 8
12 h · CONCERT 
Concert amb Ninette Morel
cal calissó
organització: cal calissó

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Ambient
sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant
 
 
 
 
DIUmEngE 9
16.30 h i 18.45 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: 
Es por tu bien
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h · BALL
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

‘Els tres porquets es caguen de 
por’ ·  Teatre familiar
diumenge 2  ·  12 h

aquest diumenge, a les 12 hores, s’ha 
programat un espectacle a l’auditori 
Municipal de samfaina de colors pen-
sat per a infants a partir de 2 anys. la 
companyia estrena ‘els 3 porquets es 
caguen de por’, una versió que servi-
rà per parlar de les pors infantils més 
comunes. tot comença quan els tres 
porquets han aconseguit desfer-se 
del llop. O això és el que es pensen... 
els tres porquets hauran de superar 
la por. la proposta inclou música en 
directe, cançons originals i tradicio-
nals. xavi Múrcia Mirna Vilasís prota-
gonitzen aquesta història, de 50 mi-
nuts de durada.  

Exposició de frases fetes i gimcana 
lingüística “A l’abril cada paraula val 
per mil”
sorteig de premis entre els participants
del 8 al 29 d’abril als establiments de 
comerç castellar
Organització: servei local de català
col·laboració: comerç castellar
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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

Es por tu bien
COMÈDIA
Versió original (castellà)

9 d’abril
16.30 h i 18.45 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

La ciudad de 
las estrellas 
(La La Land)

16.30 h i 19 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

02 d’abril

MUSICAL 
Versió doblada • 2016
Durada: 127 min
País: Estats Units
Direcció: Damien Chazelle
Intèrprets: Emma Stone, 
Ryan Gosling, John Legend, 
Rosemarie DeWitt, J.K. Sim-
mons, Finn Wittrock, Sonoya 
Mizuno, etc.

Sinopsi: Mia, aspirant a actriu que treballa de cambrera mentre 
fa castings, i Sebastian, pianista de jazz que es guanya la vida 
tocant en tuguris, s’enamoren, però la seva ambició per arribar 
al cim en les seves carreres artístiques amenaça de separar-los.

La comunidad de 
los corazones rotos
DRAMA · Versió doblada

23 d’abril
18.45 h

Batman. La Lego® 
pel·lícula
ANIMACIÓ · Versió en català

23 d’abril
12 h i 16.30 h

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
diVendres 31 VICENTE
dissabte 1 yANGÜELA
diumenGe 2 yANGÜELA
dilluns 3 ROS
dimarts 4 pERMANyER
dimecres 5 GERMÀ
dijous 6  VILÀ
diVendres 7 EUROpA
dissabte 8 EUROpA
diumenGe 9 EUROpA 

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’èxit arriba quan la preparació es troba amb l’oportunitat”
Henry Hartman

@esthervs82 @joanmuntada @gemmasolerm
la primavera ja es nota a casa qui es menjarà el formatge? tower bridge

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

El grup de castellarencs i el seu instructor es fan aquesta fotografia abans de ser enviats a lluitar 
als fronts de guerra. La filera del davant seuen en un llarg banc sense respatller, segurament del 
col·legi. N’hi ha força que estan fumant i la majoria porten espardenyes.  || FOns: JauMe Juliana i 

caBrÉ || arxiuHistOriacastellar@gMail.cOM ||  FaceBOOK.cOM/arxiuHistOria 

Instrucció militar al pati dels Escolapis 3, 1936

Espai Yangüela
C. Torres, 2

T| 93 854 63 96 
info@espaiyanguela.com

Què és el microblading?

Recoma-
nació

penúltima

Maria Morera Morera
65 anys · 27/03/2017

Amparo Capdevila Candeario  
86 anys · 27/03/2017

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 Microblading és un tractament de bellesa que 
permet tenir unes celles perfectes mitjançant la 
tècnica del maquillatge semipermanent realit-
zat pèl a pèl, permetent modificar la forma i el 
color de la cella. Està recomanat per a persones 
que per alguna raó volen augmentar la densitat 
de les celles de la manera més natural possible.

A causa de la seva complexitat es dediquen 2 o 3 
hores per agafar els patrons de la cara i dibuixar 
les celles pèl a pèl. En acabar la sessió, el color es 
veurà bastant fosc, però amb el pas dels primers 
dies el color anirà disminuint. Després d’un mes 
es recomana un retoc per a la majoria dels clients.
 
La base per a triar la pigmentació és sempre 
el cabell, els ulls i la pell. Aquesta tècnica no 
és dolorosa i molt precisa. És important es-
pecificar que en cas d’oncologia, cal realit-
zar el microblanding abans d’iniciar el trac-
tament, ja que tant la quimioteràpia com la 
radioteràpia deixen la pell extremadament 
sensible. També està especialment indicat 
per les aurèoles mamàries, pèrdues de ca-
bell, estries i cicatrius. 



del 31 de MarÇ al 6 d’aBril de 2017

la contra

Georgina Santiveri i 
Cristina Woodward

Treballem molt amb 
el cos, els osteòpates 
som com ballarins

Cofundadores d’Osteopatia Castellar
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Es coneixen des dels sis anys quan jugaven juntes a 
bàsquet i ara s’han convertit en sòcies de la primera 
consulta exclusiva d’osteopatia que hi ha a la vila

7 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
georgina: emprenedora
cristina: positiva
Un defecte que no pots dominar?
g.: dormilega
c.: impacient
Un plat?
g.: la sopa i la carn d’olla de nadal
c: els macarrons que fa la iaia
Un llibre?
totes dues:  ‘l’ombra del vent’ de car-
los ruiz zafón
Una pel·lícula?
g.: ‘Billy elliot’
c.: ‘Braveheart’
Un lloc per visitar?
g.: un només?
c.:perú
Un comiat?
g.: Fins aviat!
c: adéu

”

“

· Es pot dir que heu fet els estu-
dis  sempre juntes?
Cristina: Vam anar a l’institut jun-
tes, la carrera de fisioteràpia jo la 
vaig fer a Sant Cugat i la Georgina 
a Manresa. I en el màster de quatre 
anys d’osteopatia ens vam tornar a 
ajuntar. Vam acabar-lo al juliol.

· I amb la intenció de muntar 
algun negoci totes dues...
C: Sempre tens la intenció que algun 
dia, algun dia no gaire llunyà,  obri-
ràs un centre.
Georgina: Van passant els anys del 
màster i penses que encara no és el 
moment. 

· Vau anar molt de pressa, no?
C: Sí, al setembre li vaig dir a la Gina, 
vull obrir un centre, vols fer-ho amb 
mi?  I la vaig convèncer.

· Ja estàveu treballant?
G: Sí, com a fisioterapeutes ja es-
tàvem treballant i com a estudiant 
d’osteopatia estava fent pràctiques. 

· Costa molt trencar la barrera 
per diferenciar un fisioterapeu-
ta i un osteòpata?
C: Els dos professionals volen millo-
rar la salut de la persona.
G: Tots dos utilitzen la mobilitat o les 
parts toves. Molta gent entén que l’os-
teòpata és complementari al fisiote-
rapeuta. Fora d’Espanya, l’osteopatia 
és una carrera, no cal ser fisiotera-
peuta abans, com aquí passa. Quan 
entres al màster, molts professors et 
diuen que seria més fàcil que l’osteo-
patia fos una carrera perquè a fisio-
teràpia agafes uns vicis que no hau-
ries de reproduir a osteopatia perquè 
són tractaments diferents.

· per què vau decidir només ser 
un centre d’osteopatia?

C: Perquè nosaltres tenim molts bons 
resultats treballant amb els nostres 
pacients fent osteopatia que no fisio-
teràpia. L’osteopatia és una teràpia 
holística que veu el pacient com tot 
un conjunt i no només el tracta si li fa 
mal el colze.  A l’osteopatia busquem 
per què et fa mal el colze, que potser 
et ve derivat d’un problema cervical, 
postural, del cor...

· No treballeu amb maquinària 
i per tant la vostra eina són les 
mans. Les heu de cuidar d’algu-
na forma especial?
C: Les tenim entrenades . Hem de-
senvolupat bastant el sentit del tacte 
perquè amb les mans ja podem sen-
tir fent palpacions si hi ha alguna ri-
gidesa o alguna cosa fora del normal.
G: Quan t’ensenyen una tècnica d’os-
teopatia, te l’estan ensenyant amb la 
teva posició. Treballem amb el cos, 
els osteòpates som com ballarins, 
estem ballant amb el pacient.

· Els pacients que us venen, saben 
què és l’osteopatia?
G: Ve gent que ens pregunta si nosal-
tres fem això del ‘crecs’ als ossos. Lla-
vors els diem que no només és això: 
fem teràpia de parts toves, part vis-
ceral, teràpies craniosacrals...
C: No tots els pacients estan indi-
cats per a la manipulació. Una per-
sona gran amb molta artrosi o una 
que està prenent molts còrtics no la 
pots manipular i pot ser contraindi-
cat. Has de fer una sèrie de testos per-
què el tractament no sigui perillós.
G: També ens hem sorprès perquè 
hi ha molta gent que es tracta amb 
osteopatia però com que no hi havia 
cap centre aquí a Castellar, ho feia 
fora, a Sabadell o a Barcelona.

· qui pot beneficiar-se sobretot 
d’un tractament amb osteopatia?
C: Es poden beneficiar des de nou-
nats fins a persones d’edat avançada 
i no només es tracten problemes de 

columna, com molta gent es pensa. 
També es poden tractar transtorns 
digestius com restrenyiment, reflux 
o acidesa o problemes ginecològics 
com ara menstruacions irregulars i 
doloroses, problemes amb l’emba-
ràs,  potspart, menopausa... Nosal-
tres ens adaptem a les característi-
ques del pacient.

· però, en canvi, a l’esportista 
sempre se li diu d’anar al fisio-
terapeuta...
G: Depèn. Una persona que vagi a 
córrer que té una cama més descom-
pensada que l’altra, un fisoterapeu-
ta el pot ajudar amb la cama que es-
tigui més carregada o en un pinça-
ment i nosaltres podem ajudar en el 
tema de la recol·locació o a donar-li 
mobilitat a nivell de còccix.
C: Pot ser un treball conjunt de nos-
altres a nivell postural i de reajusta-
ment del cos i si és un tema de des-
càrrega de bessons pot anar al fisio.

  Jordi Rius


