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Setmanari d’informació local

Intensa participació
 de Joan Mundet al 
Saló del Còmic 2017

Cots i Humet: la 
gran aventura en 
moto per l’Índia

Una nova dada que incorpora el padró municipal apunta que, a Castellar, 1.584 persones -un 7% de la població- viuen soles

Per sobre dels 23.700 habitants

CUltUra | P18

PoblaCió | P03

esPorts | P13

restauren 
el rellotge 
centenari

Patrimoni | P04

Jaume Gual i Francisco Catalán, 

membres de la Pedra Seca, han 

treballat en la restauració del 

rellotge del campanar. 

|| Q. pascual 

el grup de la Pedra seca 
del Centre excursionista 
ha reparat el rellotge
mecànic del Campanar de 
l’església de sant esteve 
que data del 1887
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territori

MERCAT IMMOBILIARI | PreUs

el lloguer s’apuja fins un 25% 
quan es renova el contracte
el Consell Comarcal 
alerta que es podria 
arribar a produir una 
segona bombolla 
immobiliària 

Cada cop és més difícil trobar un pis de llo·
guer a Castellar del Vallès. L’oferta no co·
breix la demanda, la qual cosa ha derivat en 
un augment exponencial en els últims anys 
del preu del lloguer. Així ho asseguren des 
de les immobiliàries Nova Finques i Finques 
Clavé 7.  “L’oferta que hi ha es cobreix molt 
ràpid malgrat que els preus han pujat. Els 
propietaris que tenen la seva finca lloga-
da des de fa entre 3 i 5 anys, estan pujant 
entre un 20 i un 25% el preu del lloguer 
per renovar els llogaters”, explica Josep 
Maria Segarra, responsable de l’oficina de 
Castellar de Nova Finques.  

Així, el preu mitjà d’un lloguer d’un pis 
de tres a quatre habitacions en un finca se·
minova al nucli urbà de Castellar se situa·
ria al voltant dels 700 i 750 euros.  “En l’úl-
tim any l’augment del preu del lloguer 
ha pujat entre un 10% i un 20%. Un pis de 
lloguer a Castellar dura entre una i dues 
setmanes. Per 450 euros o 500 euros tro-
bes els pisos que no vol ningú: mal ubi-
cats i per reformar. Si la gent pot dema-
nar 700 euros per un pis no en demanarà 
500”, puntualitza Ricky Casamada, gerent 
de l’oficina de Castellar de Finques Clavé 7. 
“Molts dels pisos de lloguer de Castellar 
eren de gent que no podia pagar la quota 
de la hipoteca, i el que pagaven d’hipoteca 
era el preu que posaven de lloguer. Teni-
en urgència per llogar i no perdre el pis”, 
detalla Segarra.

Una de les qüestions que també ha  
canviat a l’hora de llogar és que tant els 
bancs com les immobiliàries demanen les 
mateixes condicions als futurs llogaters que 
si es tractés d’una compra. “Ara hi ha més 
filtre. Es demana una assegurança de pa-
gament, els contractes laborals i un aval 
bancari”, explica el responsable de Nova·
finques a Castellar.

Malgrat que els lloguers cada cop són 
més cars, i fins i tot superen la quota men·
sual d’una hipoteca, molts castellarencs 
prefereixen llogar abans que comprar. Els 
preus competitius dels pisos empenyen els 
llogaters a ser compradors per tenir més li·

quiditat en el dia a dia. Amb tot, després de 
l’esclat de la bombolla immobiliària el 2007 
i d’una dècada en què una de les paraules 
que més ha aparegut als mitjans de comuni·
cació ha estat ‘desnonament’, els ciutadans 
s’enfronten a les hipoteques amb més pre·
caució que mai.

Quant al mercat de pisos de venda a 
la vila, hi ha més oferta que en el cas del llo·
guer.  El preu, però, també ha pujat però 
d’una manera més discreta. Concretament,  
l’augment ha estat d’entre un 7 i 8% segons 
les dades facilitades per  Finques Clavé 7. En 
els últims sis mesos les immobiliàries caste·
llarenques han registrat més activitat en la 
venda d’habitatges. “Els preus van arribar 
a caure fins un 50%.  Hem venut cases de 
300.000 euros per 150.000 euros, i pisos 
de 240.000 euros se’ls va quedar una en-
titat financera per 70.000 euros”, recor·
da Segarra. Segons les dades de l’oficina de 
Novafinques a la vila,  el preu d’un pis de qua·
tre habitacions al centre de Castellar amb 
una plaça d’aparcament a hores d’ara oscil·
laria entre els 160.000 i els  200.000 euros. 

una nova bombolla immobiliària

Des del Consell Comarcal del Vallès Oc·
cidental alerten que podríem estar a les 
portes d’una nova bombolla immobiliària. 
Segons dades publicades en l’informe so·
cieoeconòmic del quart trimestre de 2016 
que ha elaborat el Consell Comarcal, s’està 
reproduint el mateix context econòmic que 
fonamentava la riquesa del país en la cons·
trucció i l’especulació en la compra i venda 
d’habitatges. A banda de l’evident augment 
del preu dels lloguers, “el sector de la cons-
trucció continua la forta acceleració ini-
ciada l’any 2014”, explica el president del 

Pis de lloguer al nucli urbà de Castellar.  || r.gÓMEZ

  Rocío Gómez 

Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ig·
nasi Giménez. Segons l’informe del Consell, 
el 62% de llocs de treball que s’han generat 
en aquest sector responen a activitats com 
la promoció immobiliària i la construcció de 
carreteres i edificis.  En aquest sentit, des de 
l’ens recomanen apostar per la promoció de 
la indústria, un sector que enguany ha cres·
cut menys que la construcció. “Necessitem 
activar mesures que permetin disposar 
d’una millor qualificació de la població ac-
tiva i d’un teixit empresarials més compe-
titiu, requerint treballadors i treballado-
res de major qualificació. I és cert que la 
indústria ocupa perfils més alts i té una 
contractació més estable”, afegeix Giménez.

En relació amb això, les immobiliàries 
castellarenques insisteixen que encara no 
s’ha produït la temuda segona bombolla im·
mobiliària. “No hem arribat als mateixos 
extrems. Ara per ara, si hi ha bombolla és 
amb el lloguer i no amb la venda.  El mer-
cat s’està estabilitzant. La pujada del preu 
dels pisos de venda em sembla raonable. 
Abans només venies si tenies preus molt 
econòmics o un producte molt exclusiu”,  
assegura Casamada. 

Un dels principals factors que han in·
fluït en la revitalització de la compra de pisos 
és que, després d’anys de sequera, les enti·
tats bancàries han tornat a concedir prés·
tecs per a hipoteques a un ritme semblant al 
d’anys anteriors. 

“El mercat està tornant al seu lloc 
a un velocitat més ràpida del que estem 
acostumats. Això s’està produint perquè 
els bancs estan obrint l’aixeta.  Ni era al seu 
lloc fa tres any quan costava més la cons-
trucció que la finca acabada, ni en l’època 
de la bombolla”, conclou Segarra.  

700- 750 euros 
és el preu d’un pis 
de lloguer de 3-4 
habitacions al nucli 
urbà de castellar  

Fins un 50 % 
va arribar a 
caure el preu 
dels habitatges 
de venda quan 
va esclatar 
la bombolla 
immobiliària

Inscripcions: SAC (El Mirador)  Dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h;   de dt. a dj. de 8.30 a 19 h

Més informació: www.elmiradorcastellar.cat  -  ww.facebook.com/elmiradorcastellar  -  A/e elmirador@castellarvalles.cat

La proposta vol ser un espai de 
debat al voltant de les diferents 
interpretacions de la llibertat.

TALLER DE 
FILOSOFIA

Dates: 3, 17, 24 i 31 de maig
Horari: dimecres, de 19 a 20.30 h
Lloc: El Mirador
Preu: 20 € (16 € amb descompte)

hABITATGE | llogUer

La Generalitat de Catalunya ha rebut 
recentment les claus de tres habi·
tatges desocupats que són propi·
etat de bancs o fons d’inversió per 
destinar·los a lloguer social i que 
esta ubicats a Castellar del Vallès. 
En concret, es tracta de dos pisos 
de l’entitat bancària BBVA i del fons 
d’inversió Lanusei Investment i que 
ja han estat assignats a famílies del 
municipi que es troben en situació 
de vulnerabilitat social.

El procediment d’adjudicació 
d’aquests habitatges s’impulsa a tra·
vés de l’Agència d’Habitatge de Ca·
talunya, mitjançant la Mesa d’Emer·
gències i en col·laboració amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament, que 
fa la derivació dels casos.

La regidora de Salut, Habitat·
ge i Serveis Socials, Glòria Massa·
gué, ha explicat que “l’Ajuntament 
de Castellar  ha demanat recent-
ment al BBVA que posi a disposi-
ció de l’Agència d’Habitatge de Ca-
talunya set pisos desocupats més, 
en aplicació de la llei 24/2015”, afe·
geix la regidora.

Es destinaran 
a lloguer social 
tres pisos 
desocupats 
de bancs

  Redacció

“L’ Ajuntament ha 

demanat al BBVA que posi

a disposició de l’ Agència

d’Habitatge set pisos 

desocupats més”

Segons Massagué, el fet que les 
entitats bancàries o els fons d’inver·
sió hagin començat a cedir pisos de·
socupats de la seva propietat es deu 
“a les sancions coercitives que 
s’han imposat des de l’Ajuntament, 
a la pressió d’entitats com la PAH 
i a un cert canvi de mentalitat per 
part de les entitats bancàries”. 

En aquest sentit, la regidora 
apunta que, “a Castellar, ja s’estan 
donant casos d’entitats bancàries 
que han ofert lloguers socials a fa-
mílies que havien estat desnona-
des, pe tal que no hagin de marxar 
de casa seva”.   
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tema de la setmanapoblació

Castellar del Vallès ha superat a data d’1 
de gener de 2017 els 23.700 habitants, con·
cretament els 23.783, segons dades actu·
alitzades del padró municipal. Al 2016, el 
municipi va créixer en 150 habitants, un 
0,63% respecte al gener del mateix any. 
El creixement natural ·la diferència entre 
naixements i defuncions· ha registrat un 
saldo positiu de 57 habitants, incremen·
tant·se per primera vegada des del 2014. 

Pel que fa al creixement migratori (el 
saldo d’altes i baixes per canvi de muni·
cipi), augmenta en 93 habitants, i torna a 
ser positiu per segon any consecutiu. Du·
rant l’any 2016, el padró municipal ha re·
gistrat 1.229 altes i 1.079 baixes. Quant  al 
creixement natural, es van registrar 203 
naixements (10 més que el 2015) i 146 de·
funcions (30 menys que l’any anterior). 

En relació al flux migratori, s’han 
produït 1.026 altes per canvi de residèn·
cia, altes procedents de l’estranger o altes 
d’ofici, i 933 baixes, per canvis de resi·
dència, per anar a viure a l’estranger o 
baixes d’ofici. Aquestes altes per canvi 
de domicili provenen de Sabadell (en un 
38,98% dels casos), Barcelona (6,03%), 
Terrassa (5,82%), Sant Llorenç Savall 
(3,12%) i Sentmenat (2,91%). Un 14,25% 
de les altes  són de la resta de Catalunya 
i un 10,50 % de la resta d’Espanya men·
tre que un 8.63% de les altes per canvi de 
domicili són de l’estranger. 

“Comencem a tenir un saldo po-
sitiu, res comparat amb el creixement 
experimentat entre la dècada 2001-
2010 que va ser de 568 habitants per 
any mentre que entre 2010 i 2016 el 
creixement s’ha limitat a 93 habitants 
per any de mitjana”, apunta la regido·
ra d’Organització i Recursos Humans, 
Anna Màrmol.

 envelliment de la població

Quant a la piràmide d’edats, s’observa 
un envelliment de la població respecte 
els darrers anys. Actualment , la mitja·
na d’edat de la població a Castellar del 
Vallès és de 40,53 anys, superior a la re·
gistrada al municipi fa tres anys (que era 

 Jordi Rius de 39 anys). L’any 2016, la mitjana d’edat 
a Catalunya era de 42,30 anys, 1,77 anys 
més alta que la mitjana castellarenca.

Prenent com a referència les dades 
del padró de 2008, s’han incrementat les 
franges de 40 a 59 anys (de 28,5 al 33%), 
de 60 a 79 anys (de 12,75 al 16,4%) i de 80 o 
més anys (del 3,5 al 4,9%).  En canvi dismi·
nueix la franja de 20 a 39 anys (que passa 
del 31,6 al 23,4%) i es manté la dels menors 
de 20 anys (que passa del 23,7% al 23,3%).
Si posem l’atenció en la població menor 
de 20 anys, la franja de 0 a 4 anys ha dis·
minuït des del 2008 (de 1.578 a 1.099 ha·
bitants). 

En canvi, ara mateix hi ha més ha·
bitants de les franges de 5 a 9 anys (1.465, 
60 més respecte el 2008), de 10 a 14 anys 
(1.625, 434 més respecte el 2008) i de 15 a 
19 anys (amb un total de 1.351 habitants, 
146 més respecte el 2008).  

2,77 persones per habitatge

Castellar del Vallès compta amb una po·
blació de 23.783 habitants i un total de 
8.576 habitatges, el que equival a una mit·
jana de 2,77 persones per llar. El  padró 
també indica que més de la meitat dels 
castellarencs resideixen en habitatges 
on conviuen tres o quatre persones: 7.864 
vilatans (33%) viuen en llars de quatre 
persones i 6.039 (25%) ho fan en llars de 
tres persones. 

Una novetat que incorpora enguany 
el padró és l’indicador del nombre de per·
sones per habitatge. Segons les dades, un 
total de 1.584 habitants, quasi un 7%, viuen 
sols. D’aquests, 618 són persones majors 
de 65 anys (465 dones i 153 homes). Cal dir 
que un 17% de la població d’aquesta fran·
ja d’edat viu sola, un 39% conviu amb una 
altra persona i un 44% ho fa amb més de 
dues persones.“És important conèixer 
aquestes  dades perquè  ens poden ori-
entar les nostres polítiques  d’atenció a 
la població de cara als pròxims anys”, 
assegura Màrmol.

Cal destacar que 4.746 habitants 
(20%) conviuen amb una altra persona, 
2.255 (9,5%) resideixen en llars on cons·
ten cinc persones empadronades i 1.295 
(5,5%) ho fan en llars de sis o més perso·
nes. La tipologia d’ocupació més extensa 

pel que fa  al nombre d’habitatges a 
Castellar és el de quatre persones per 
llar, uns 7.864 habitants (un 33,06% 
del total de la població).

rànquing de noms

Pau i la seva variant en castellà Pablo 
va ser el nom més posat entre els nou·
nats. Pel que fa a les nenes, els noms 
més posats van ser Martina i Noa. En 
total es van posar 62 noms de nen di·
ferents i 70 noms de nena diferents 
a un total de 203 nounats. 

+ PADRÓ

Segons dades del padró, 
Castellar del Vallès manté un 
registre molt baix de població 
de nacionalitat estrangera, 
concretament de  896 
habitants. Aquest nombre és 
lleugerament superior respecte 
l’any anterior i fixa la taxa 
d’immigració en un 3,77%. 
Aquest índex va assolir el seu 
màxim històric l’any 2009, 
quan es va situar en el 5,85%. 
Segons dades de l’Idescat, 
l’índex d’immigració estrangera 
de Castellar se situa gairebé 
6 punts per sota del registrat 
al conjunt de la comarca el 
2016 (9,56%) i pràcticament 
10 per sota del de Catalunya 
l’any 2016 (13,74%).
Les procedències de la població 
de nacionalitat estrangera a 
Castellar són principalment de 
països del continent americà 
(42,52%). A continuació, 
segueixen les nacionalitats 
de procedència europea 
(34,93%), africana (13,17%) i 
asiàtica (9,38%). Per estats, 
la població de nacionalitat 
estrangera procedeix, per 
aquest ordre del Marroc, 
amb 99 habitants (11,05%), 
Romania, amb 93 (10,38%), 
Bolívia, amb 84 (9,38%), Itàlia, 
amb 68 (7,59%), Colòmbia, 
amb 56 (6,25%), Equador i 
Xina, amb 51 cadascun (5,69% 
cadascun), Argentina, amb 
38 (4,24%), Perú, amb 31 
(3,46%), i França, amb 26 
(2,90%). La resta de població 
estrangera (299 habitants) pro-
cedeix de 54 països diferents.

Taxa del 3,77% 
d’immigració 
estrangera 

La mitjana d’edat de la 
població a Castellar, 1,77 
anys inferior a la mitjana 

catalana

ANYS

40,53
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1.600 persones viuen soles a la vila
segons dades del darrer padró muncipal, el 7% de la població, viu en soledat. Castellar ja supera els 23.700 habitants

1186
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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.

actualitat església de Sant Esteve

Un columbari per a la 
‘Catedral del Vallès’

+ REFORMES A L’ESGLÉSIA

Si tot evoluciona segons el previst, 
entre els mesos de maig i  juny co-
mençarà a funcionar el columbari 
de la l’església de Sant Esteve. El co-
lumbari és un memorial de difunts 
on es poden dipositar les cendres, el 
moble-retaule té capacitat per a 336 
urnes i estarà ubicat a la capella de 
la Divina Misericòrdia “És innovador 
fer un columbari dins de l’església. El 
Bisbat de Terrassa ha aprovat el dis-
seny, els plànols i el pressupost del 
columbari i ara estan realitzant un 
protocol, gràcies a la nostra iniciati-
va, per si altres parròquies ho volen 
fer. Hem estat pioners”, assegura el 

mossèn de la parròquia de Sant Es-
teve, Joaquim Fluriach. El columbari 
que tindrà Castellar també és inno-
vadors en el sentit que serà la fune-
rària Torra SA -qui hores d’ara gesti-
ona el tanatori i el cementiri- la que 
s’encarregarà de la gestió del colum-
bari. “El moble il a instal·lació, que 
té un cost de 36.000 euros, ha estat 
subvencionat per la funerària”, ex-
plica el mossèn. El fet que el colum-
bari estigui dins de l’església, facili-
tarà que els familiars puguin accedir 
més còmodament. “Si volen posar 
espelmes o venir a pregar, ho po-
dran fer en l’horari que estigui la par-
ròquia oberta”.
Fluriach considera, a més, que el co-
lumbari arriba en un moment idoni, 
ja que fa pocs mesos el papa Fran-
cesc “va recomanar conservar les 
urnes en un lloc sagrat”. 

Avui dia, les campanes de l’església 
de Sant Esteve toquen mitjançant 
un sistema automàtic. Però no sem·
pre va ser així. 

L’any 1887 es va instal·lar al 
campanar un rellotge mecànic, que 
a banda de marcar l’hora, feia tocar 
les campanes a través d’un siste·
ma de transmissió amb diversos 
pesos. Després de molts anys on 
era necessària una visita diària per 
donar corda al rellotge, a mitjans de 
l’any 1967 es fa una modernització. 
S’instal·len tres motors per fer la re·
muntada dels pesos de manera au·
tomàtica. Cap a l’any 1995 es jubila 
definitivament el rellotge mecànic 
substituint·lo per l’electrònic actual.

Fa aproximadament un any, 
Joan Pinyot, encarregat de l’arxiu i 
patrimoni de la parròquia, proposa al 
grup de la Pedra Seca del Centre Ex·
cursionista de Castellar col·laborar 
en la recuperació del campanar i 
del rellotge: “Vam contactar amb 
el grup de la Pedra Seca, que són 
gent molt traçuda, per si ens podi-
en ajudar a reparar el mecanisme 
del rellotge vell del campanar i fer 
altres tasques, com la neteja de fi-
nestres i de les escales del campa-
nar, envaïdes pels coloms”.  

El grup va fer neteja  de la co·
lomassa i va foragitar els coloms. “A 
més, van acceptar el repte de res-
taurar el rellotge i en pocs mesos 
van tenir el tema solucionat i el 
rellotge vell funciona com el pri-
mer dia”, explica Pinyot. 

El rellotge, de 130 anys, es·

el grup de la Pedra seca restaura 
el rellotge mecànic del Campanar

El rellotge mecànic, que data de 1887, s’ha instal·lat en una habitació del campanar. || Q. pascual

el rellotge va 
començar
a funcionar l’abril 
de l’any 1887

  Cristina Domene

tava sencer, no hi faltaven peces, 
però feia molts anys que no funcio·
nava. A més, conserva tot el meca·
nisme de transmissions que va des 
de mitja alçada del campanar fins 
a dalt. “Ara evidentment, les cam-
panes toquen amb un sistema mo-
dernitzat i automàtic, però si es 
volgués fer des del punt de vista 
de la restauració, es podria fer”.  
Ara, el rellotge està en funciona·
ment de manera local, dins del cam·
panar. “Han posat unes campane-
tes i toquen els quarts i les hores 
dins de l’habitació on està el re-
llotge. Una de les fites que tenim 
és que es puguin fer visites guia-
des, ja que pujar al campanar és 
una experiència única, significa 
poder accedir també a la girola, 
visitar l’habitació del rellotge i 
evidentment pujar fins al pis de 
les campanes”, assegura Pinyot. 

RELIGIÓ | ritUals

Les misses i oficis de la parrò·
quia de Sant Esteve per Setmana 
Santa i Pasqua d’aquest 2017 s’ini·
cien amb el diumenge de Rams el 
proper diumenge. Aquesta troba·
da, sol ser l’acte religiós amb més 
afluència d’aquest període. . A les 
10 del matí tindrà lloc la Misa de la 
Pasión (en castellano), a les 12 h la 
benedicció de Rams i Missa i a les 
20 hores, a la Capella de Montser·
rat, la Missa de la Passió. 
Dijous Sant, 13 d’abril, a les 19.30 
h se celebra el Sopar del Senyor i 
Cant de la Passió. A la nit, entre les 
20.30 i les 21.30 hores es farà una 
pregària davant del Monument.
Divendres Sant, l’església estarà 
oberta de 12 a 13 hores per qui vul·
gui pregar. A les 18 h es farà l’Ofi·
ci de la Santa Creu i a les 19 h el 
Via Crucis. El matí de Divendres 
Sant també està programada, 
com és habitual des de fa 15 anys 
la Trobada de Primavera, orga·
nitzada pels Amics del Puig de la 
Creu. Entre les 9 hores i la una de 
la tarda s’han programat diverses 
activitats. A  les 8.30 h es farà la 
litúrgia de les Hores,  a les 9.30 h 
el Via Crucis i la Passió del Crist. 
A les 10.30 h  es farà l’esmorzar de 
pa torrat, enguany amb la possi·
bilitat de fer·ho amb formatge i/o 
anxoves per 4 euros i amb got de 
record i beguda per 3 euros. A les 
11.30 h el Cor de Cavallers farà el 
Cant de la Passió i a les 12.30 h hi 
haurà una audició musical amb 
Stabat Mater.  També es podrà 
fer, durant tot el matí, visita al re·
cinte, ofrena de llànties i plantada 
de romaní i espígol. 
Dissabte Sant, a les 22 h, tindrà 
lloc la Vigília Pasqual. El Triduu 
Pasqual es tanca amb Diumen·
ge de Pasqua, 16 d’abril. A les 10 
h es celebrarà la Misa de Pascua 
(en castellano), a les 12 h la Missa 
Solemne de Pasqua i a les 20 h, 
Missa de Pasqua a la Capella de 
Montserrat. 

Oficis de la 
parròquia per a 
Setmana Santa
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territorimobilitat

La millora de la seguretat de la C·
1415a entre Sentmenat i Terrassa 
va centrar la reunió que dimecres 
passat entre l’alcalde de Castellar 
del Vallès, Ignasi Giménez, i el regi·

acabar amb els punts negres de la C-1415a

D’esquena el director d’Infraestructures amb l’alcalde Ignasi Giménez. || cEDiDa

l’alcalde es reuneix amb el director general d’infraestructures per conèixer la millora de la carretera

dor de Planificació, Pepe González, 
i el director general d’Infraestruc·
tures de Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya, Javier Flores.  La tro·
bada, que es va celebrar a Barcelo·
na, va servir per tractar els detalls 
del projecte, la redacció del qual es 
va adjudicar la setmana passada 

 Cristina Domene

GENERALITAT | trobada

per part del Departament de Terri·
tori i Sostenibilitat per un import de 
81.000 euros.

“Ha estat una reunió molt 
productiva. Hem anat represen-
tants de quatre ajuntaments (Ter-
rassa, Matadepera, Sentmenat i 
Castellar) per tractar els proble-
mes de seguretat que tenim a la 
C-1415, i podem donar la bona no-
tícia que a partir d’aquesta tardor 
es realitzaran millores en aques-
ta carretera”, va explicar l’alcal·
de de Castellar.  Giménez també va 
detallar que a la reunió es va trac·
tar “la millora i l’estudi dels dife-
rents encreuaments, ja que n’hi 
ha alguns que són perillosos, en 
el nostre cas s’estudiarà l’encre-
uament de la C-1415 amb la B-124 
i haurem de mirar quina és la mi-
llor solució per millorar la segure-
tat d’aquestes interseccions”. Val a 
dir, en aquest sentit, que per part de 
la formació local del PDeCAT ja es va 
informar fa unes setmanes després 
d’una reunió amb el conseller Josep 
Rull que la possible solució seria la 
creació d’una rotonda en aquesta 
intersecció. 

Les obres, que es preveu que es 
puguin licitar durant l’últim trimes·
tre de l’any, abastaran un tram de 13 
quilòmetres i comportaran una inver·
sió estimada en 2,3 milions d’euros. 
Val a dir que la carretera C·1415a per·
tany a la xarxa comarcal de la Gene·
ralitat i té un trànsit que varia entre 
els 5.300 vehicles/dia entre Terras·
sa i Castellar i els 6.500 entre Cas·
tellar i Sentmenat.

entrada al municipi

L’alcalde també va informar que la 
trobada va servir per tractar una 
possible nova distribució del tràn·
sit a l’entrada del municipi, “amb la 
possibilitat de poder fer una gran 
rotonda per millorar la distribu-
ció del trànsit als Pedrissos, fet que 
podria millorar molt la mobilitat 
dels vehicles, tant per dins, com 
pels de fora del poble”.  

Finalment, segons va comentar 
Giménez, la trobada també va  trac·
tar “l’estudi conjunt entre les dues 
administracions per millorar les 
parades de l’autobús urbà que con-
necta Castellar amb Sant Feliu del 
Racó i les urbanitzacions”.

En Comú Podem Castellar assegu·
ra que “el 90% de ressalts i de re-
ductors de velocitat de Castellar 
no estan adaptats a la normativa 
vigent i no compleixen les reco-
manacions del Servei Català de 
Trànsit”.  Els comuns demanen 
que aquests elements s’adaptin a la 
normativa que el Ministeri de Fo·
ment va aprovar el 2008 en relació 
als ressalts de titularitat estatal i que 
per tant no és d’obligat compliment 
al terme municipal. Dani Martínez 
corresponsable de En Comú Podem 
Castellar, apunta que el 2013 “l’Ajun-
tament va reconèixer que hi havia 
ressalts  que no complien la nor-
mativa i que a poc a poc els adap-
taria. Han passat quatre anys i no 
hem observat cap arranjament”.   

En aquest sentit, el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Aleix Cana·
lís, exposa que els nous reductors 
que s’instal·lin o s’hagin de reformar 
“contemplaran les recomanaci-
ons del Servei Català de Tràn-
sit” però que, de moment,“no es 
preveu una modificació massi-
va” dels ressalts.   || r.g.

EN COMú PODEM |  
mobilitat

“El 90% dels 
ressalts incompleix 
les recomanacions 
del Servei de Trànsit”
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Consulta la guia de votacions al web 

http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

Tens temps fins al 23 d’abril!

• Per Internet: 

 www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions

 amb el codi identificatiu que has rebut a casa.

• Al Servei d’Atenció Ciutadana, 

 de dl. a dv. de 8.30 a 20.30 h excepte festius.

•	Al	Mercat	Municipal:	

 ds. 8 d’abril, de 10 a 14 h.

•	A	la	Fira	de	Sant	Jordi	(pl.	d’El	Mirador):	

 dg. 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

TU DECIDEIXES!
Vota!

territori

les obres continuen malgrat la 
petició de l’oposició d’aturar-les

Un informe dels 
tècnics municipals 
no veu incompatible 
l’actuació amb el 
Catàleg de Patrimoni

Els tres grups municipals de l’oposició 
(ERC, Decidim Castellar i PDeCAT) 
volen que l’Ajuntament pari de mane·
ra cautelar les obres que ha iniciat a 
la plaça Catalunya i que la Comissió 
de Patrimoni es pronunciï al respec·
te. Els tres partits van convocar una 
roda de premsa dissabte passat per 
expressar que consideren que el pro·
cediment no ha estat clar, ja que no 
garanteix la protecció de la làmina 
d’aigua i de l’escultura de la balena 
que formen part del Catàleg de béns 
de Patrimoni. De fet, dijous passat al 
vespre estava prevista la sol·licitada 
reunió de la Comissió de Patrimoni. 

En aquest sentit, una de les prin·
cipals novetats que havia de tractar la 

Comissió és l’informe tècnic elaborat 
pels  serveis d’Urbanisme de l’Ajun·
tament sobre la polèmica suscitada 
i que es va encarregar la setmana 
passada després del ple de març on 
els grups de l’oposició ja van expres·
sar els seus dubtes sobre l’elimina·
ció de la bassa que acollia l’escultura 
de la balena, obra de Joan Coderch. 
La conclusió d’aquest informe, però, 

  Anna Parera

PATRIMONI | Plaça CatalUnya

tura, precisament el principal motiu 
qüestionat pels grups de l’oposició.

instància de l’oposició

Per la seva banda, en l’esmentada 
roda de premsa de dissabte passat 
els grups de l’oposició van defensar 
que les obres iniciades “incomplei-
xen clarament el que diu el Catà-
leg”, va afirmar Josep Maria Calaf, 
regidor d’ERC. També van expressar 
que el procediment que s’ha seguit 
no ha estat el correcte, ja que s’hau·
ria hagut de “convocar la Comis-
sió de Patrimoni, tal com els seus 
membres van demanar i que ells 
emetessin un informe sobre què 
passava amb la làmina d’aigua i la 
balena”, va detallar Bet Tena, regi·
dora de Decidim Castellar. Segons 
les tres formacions locals, “una mo-
dificació en el catàleg de patrimo-
ni s’ha d’aprovar per ple i això no 
ha passat”, va assegurar Tena. Per 
aquesta raó, ERC, Decidim Caste·
llar i PDeCAT han presentat instàn·
cies demanant que s’aturin les obres 
cautelarment i que es faci tot el pro·
cediment correcte des del principi. 
També han demanat un informe a la 
Diputació de Barcelona i a la Gene·
ralitat “que avalin que això es pot 
fer”, va argumentar Calaf.

Els tres partits van voler remar·
car que, “en cap cas, estem en contra 
dels jocs d’aigua ni de les obres que 
s’estan fent”, va assegurar Lídia Ur·
rutia, regidora de PDeCAT. 

Representants dels grups de l’oposició davant de les obres a la plaça Catalunya. || a. p.

avala les obres que s’hi estan realit·
zant.  En concret, l’informe conclou 
que “no es considera necessari atu-
rar les obres, atès que les obres que 
s’estan excecutant en aquesta fase 
són vàlides per qualsevol de les so-
lucions que se li doni a la bassa”. 
L’informe adverteix que  el Pla Espe·
cial relatiu a la plaça Catalunya per·
met obres de modificació de l’estruc·

Prop de 50 comerços castella·
rencs participaran enguany en la 
campanya de sensibilització orga·
nitzada pel Consorci per a la Nor·
malització Lingüística, Comerç 
Castellar i l’Ajuntament que ja es 
va dur a terme l’any passat coin·
cidint amb la proximitat de Sant 
Jordi i que porta per títol “A l’abril 
cada paraula val per mil”. Entre 
el 8 i el 29 d’abril, els establiments 
exposaran diferents cartells amb 
una frase feta i la seva definició. 
L’objectiu és conscienciar de la ri·
quesa que representen totes les 
llengües i difondre el lèxic cata·
là, a més d’implicar el comerç en 
projectes relacionats amb la llen·
gua catalana. 

La novetat de la campanya 
és que durant aquestes dates la 
ciutadania podrà participar en 
una gimcana lingüística organit·
zada pel Servei Local de Català i 
Comerç Castellar. Les persones 
que vulguin participar hauran 
d’emplenar unes butlletes i optar 
a una de les tres targetes de fide·
lització per valor de 25 euros per 
gastar en els comerços associats 
de la vila. El sorteig de les targetes 
es farà el 5 de maig.  ||rEDacciÓ

CATALÀ | sensibilitzaCió

50 comerços en  
la nova campanya 
lingüística
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educació

Aquest curs, l’Escola El Sol 
i La Lluna ha participat per 
primera vegada a la 13a cursa 
Quilòmetres de Solidaritat, 
organitzada per l’ONG Save 
the Children. La finalitat 
d’aquesta cursa és ajudar a 
la lluita contra la desnutrició 
que pateixen milers de perso·
nes a Etiòpia, així com asse·
gurar l’accés a l’aigua potable 
i a una bona educació. “No es 
tracta de cap competició, ca-
dascú al seu ritme, l’objec-
tiu és finalitzar la cursa”, 

Participació a la 
cursa Quilòmetres 
de solidaritat

l’objectiu és 
ajudar la lluita 
per la desnutrició 
a etiòpia

L’alumnat de l’escola en el moment de fer la sortida. || cEDiDa

Podi amb els diferents guanyadors de la cursa . || cEDiDa

diuen des de l’escola. La ini·
ciativa va sorgir arran d’un 
projecte Àfrica que han por·
tat a terme els nens i nenes 
de 3r, que ha acabat sent un 
projecte servei , és a dir aquell 
que contribueix a una causa 
solidària, o que fan un ser·
vei a la societat. “Fem una 
molt bona valoració del re-
sultat, de l’excel·lent orga-
nització i motivació  porta-
da a terme per les tutores i 
alumnes de 3r i la gran col-
laboració de les famílies 
amb les aportacions eco-
nòmiques que aniran, ínte-
grament, a Etiòpia”. També 
des de l’escola volen agrair el 
suport de l’Ajuntament. “Des 
de l’escola ens sentim orgu-
llosos d’haver contribuït a 
incrementar els projectes 
que es porten a terme a la 
localitat que no són pocs i 
desitgem poder-ho repetir 
el proper curs”.  

SOLIDARITAT | esCola el sol i la llUna

 Redacció

Els nens i nenes ‘trapelles’ s’han desplegat un any més per 
l’escenari de l’auditori Miquel Pont. 360 alumnes de nou esco·
les han participat en la IX Trobada del Cantem, una activitat 
organitzada pel Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII.
Els alumnes de cicle mitjà de les escoles de Castellar, Bona·
vista, Emili Carles·Tolrà, FEDAC Castellar, Joan Blanquer, 
Mestre Pla Sant Esteve i El Sol i La Lluna; Can Sorts de Sent·
menat i Can Periquet de Palau Solità i Plegamans han inter·
pretat la cantata El nen trapella, de Dani Coma. 

Els cantaires han interpretat fins a 8 cançons, que han 
anat preparant durant el curs, acompanyats dels músics Pere 
Sabaté i Jordi Herreros i la narració de Rosa Fité i Miquel 
Comtel.  Aquesta activitat musical ofereix moltes possibili·
tats educatives, des de l’aprenentatge d’aspectes estrictament 
musicals, com el ritme o l’oïda fins a l’aprenentatge d’actituds 
necessàries per a la convivència com aprendre a escoltar, a 
treballar en equip i respectar l’altre.  || cristina DoMEnE

El Cantem arriba a 
la novena edició

Fins a 350 alumnes han passat per l’escenari. || cristina DoMEnE

SERVEIS EDUCATIUS | Cantata
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publicitat

Participa-hi!
Consulta les bases a:
www.castellarvalles.cat
http://www.cpnl.cat/sabadell 
http://comercastellar.cat/

+ Info: www.castellarvalles.cat

ITINERARIS DE NATURA PER A GENT GRAN

Vine i 
camina

Vindràs?

Informació i 
inscripcions:  a partir 
del 10 d’abril, de 9 a 
14 h a la Regidoria de 
Programes Socials (c. 
Portugal, 2D, 
tel. 93 714 40 40). 
Preu: 2 euros 
en concepte 
d’assegurança 
Organització: 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès

Recorregut de 7,4 km

Dia: dijous 20 d’abril, 09 h
Sortida i arribada: pl. del Mercat
Dificultat: mitjana

Desplaçament en autobús a 
Sant Llorenç Savall i recorregut 
fins a l’ermita de Sant Jaume 
de Vallverd

Entorns de 
Sant Llorenç Sant 
Jaume de Vallverd

Altres activitats:

Del 8 al 29 d’abril

A l’abril cada paraula val per mil
Exposició de frases fetes i gimcana lingüística als 
establiments de Comerç Castellar
organització: servei de Català

Col·laboració: Comerç Castellar

Dijous 20 d’abril

Jocs Florals de l’escola municipal d’adults
18.30 h – auditori municipal miquel Pont
organització: escola municipal d’adults

Divendres 21 d’abril

Revetlla de Sant Jordi: entrega del iV Premi de 
Literatura Breu de L’Actual, amb l’espectacle 
Tu tens el present
Actuació de la secció de joves de Corals 
musicorum som·night. direcció de sònia gatell
i amb adrià aguilera al piano
19.00 h – biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal i l’actual

Col·laboració: espaiart

Dissabte 22 d’abril

Regal de roses
tot el dia – mercat municipal
Per compres superiors a 3 o 6 € 
segons parada.
Fins a exhaurir existències

Sant Jordi i Les Tres Moreres
d’11 a 13 h – c. sala boadella
organització: ajuntament

III Trobada de Bestiari de l’ETC
de 17 a 21 h – exposició de bèsties (pl. 
major)
21.30 h – inici del correfoc de bèsties 
(font de la pl. major)
organització: ajuntament i etC

homenatge als traductors de 
Shakespeare Joan Sellent i 
Miquel Desclot
19.30 h – auditori municipal
miquel Pont
organització: ajuntament

Diumenge 23 d’abril

Fira de Sant Jordi
de 10 a 20 h - pl. d’el mirador
organització: Comerç Castellar i ajuntament

I també:

Ballada de Gitanes amb la colla de 
Joves de Castellar
17.30 h – pl. del mercat
organització: ball de gitanes

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’olesa
18.30 h – pl. del mercat
organització: ajuntament i asaC
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actualitat

Trobada de Còlonies 
i Esplai  Xiribec 
a La Païssa

ENTITATS | 50 aniversari

Impuls a la declaració de Can Roqueta
Un total de 14 municipis van segellar dimecres una declaració conjunta per a la millora del desenvolupament eco·
nòmic del territori i la prestació de serveis ocupacionals i per a l’empresa. L’aliança pretén assolir una “Estratègia 
territorial d’ocupació i desenvolupament econòmic” de la conca del Ripoll i la riera de Caldes, d’acord amb el que 
preveu el desplegament de la Llei 13/2015, d’Ordenació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Les ciutats 
que subscriuen la declaració, presentada al Centre d’Empreses Industrials de Can Roqueta, són: Badia del Vallès, 
Barberà del Vallès, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès, Cerdanyola del Vallès, la Llagosta, Montcada i Reixac, 
Palau·solità i Plegamans, Polinyà, Ripollet, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentme·
nat. L’estratègia compartida dels 14 municipis vol fer front a reptes com la millora de la qualificació professional, 
la transformació productiva i evolució cap a la indústria 4.0 o la priorització ocupacional a col·lectius en risc d’atur 
crònic. Segons l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, “significa un canvi de model important en relació a totes 
les convocatòries que està traient el Servei d’Ocupació de Catalunya”. L’alcalde explica que l’objectiu és “in-
tensificar la relació encara més entre els diferents ajuntaments i també entre els diferents agents socials i 
econòmics, sindicats, patronals, gremis que tenim en el nostre territori per ser capaços de configurar una 
estratègia territorial i un gran projecte comú del territori de l’eix del Ripoll i de la riera de Caldes”.   || c.D.

OCUPACIÓ | ConCa del riPoll

Unes  50 persones es van reunir diumen·
ge a la casa de colònies  La Païssa  dins 
dels actes  dels 50 anys de les Colònies i 
Esplai Xiribec, amb la presència de prop 
de 50 persones entre antics monitors, 
monitors i membres de junta que han 
participat en les tandes de colònies que 
es van fer en aquesta casa del 1982 al 1992. 

La trobada va consistir en un es·
morzar amb productes de proximitat, 
veure murals amb fotografies i activitats 
dels estius passats, fer·se una fotografia 
de grup i una visita a la casa de colònies, 

Representants polítics dels municipis de la conca del Ripoll i la riera de Caldes. || cEDiDa

La trobada a la casa de colònies La Païssa. || cEDiDa

ja molt deteriorada. La propera sortida 
es farà l’1 de maig, a la casa nova del cas·
tell de Castellcir.

L’acte central de Colònies i Esplai 
Xiribec està previst pel darrer cap de set·
mana de maig.  Dissabte 27, hi haurà una 
festa d’aniversari per a infants i joves a 
la plaça d’El Mirador, i el dinar de ger·

manor, diumenge 28, a l’Espai Tolrà. A 
partir del dimecres 18 d’abril i fins el 10 
de maig, es podran adquirir els tiquets 
pel dinar a  aquestes botigues: Begu·
des Parera, botiga El Castell, Copisteria 
Disscopi, Forn de pa Grané, i Fruites Vi·
la·Borrull. També es podran adquirir als 
locals de l’Esplai.  || rEDacciÓ
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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

 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

200 notícies mensuals

Us donen les gràcies per aquest ho·
menatge que ens heu fet a les nostres 
persones amb motiu de fer més de 22 
anys de teatre desinteressadament.
Molt agraïts a la Junta del Casal Ca·
talunya, especialment a la Pepi Ay·
llón i Margarita Sallent.

Agraïment

 Maria Ordeig, Teresa Serra, Joan 

David, Francisco Espinosa

 PDeCAT de Castellar  Decidim Castellar

principis del s. XX, 
intel·lectuals i se·
guidors del noucen·
tisme volgueren im·
pulsar a Catalunya 

un nou moviment mitjançant, en 
part, la destrucció del patrimoni 
de l’anterior moviment, el moder·
nisme. Amb aquest objectiu, dese·
nes d’edificis modernistes varen 
ser reformats per tal de destruir 
el seu passat, el seu origen. Motius 
naturals a les façanes, xemeneies 
estrambòtiques i detalls artístics a 
les finestres donaren lloc a angles 
rectes i façanes sòbries. La raó? Per 
més paradoxal que sembli: moder·
nitat.La necessitat de canviar·ho 
tot en base al sentiment revolu·
cionari, el despreci de les velles 
glòries de l’arquitectura, més que 
no pas en una forma constructiva 
de progrés.
Aquestes setmanes hem estat se·
guint, perplexes, la proposta de 
l’equip de govern d’eliminar la là·
mina d’aigua de la Plaça Catalunya 
per canviar·la per una pista de jocs 
d’aigua similar a la de la Plaça Sant 
Roc de Sabadell. La postura soci·
alista recorda massa a una postu·
ra noucentista: no hi ha cap raó 
sòlida per la reforma, altre que la 
destrucció de l’obra d’algú altre.

urant les darreres dè·
cades al nostre país 
s’ha fomentat el fet de 
que en l’obra pública 
es produïssin desvia·

ments pressupostaris desorbitats. 
Ara sabem que part dels desvia·
ments pressupostaris són degut a la 
connivència entre els responsables 
de les administracions i les empreses 
adjudicatàries que pressuposten de 
vegades per sota el cost real sabent 
que l’administració després perme·
trà l’increment final del pressupost. 
Com que paguem tots, vaja els “ton·
tos” dels ciutadans, es pot estirar la 
màniga que fins i tot dona per comis·
sions que ara sabem, són superiors 
al 3% inicialment denunciat.
Algunes dades que plasmen aquests 
fets poden ser, per una banda l’Am·
pliació del Canal de Panamà. Pres·
supost inicial de 3.200 milions de 
dòlars. Cost final 5.581 milions. Con·
seqüència: Descomunal escàndol on 
han d’intervenir ministres del go·
vern espanyol per evitar greus pro·
blemes a Sacyr, l’empresa adjudica·
tària. Un altre exemple és la Línia 9 
del metro de Barcelona. Pressupost 
inicial any 2003: 1.974 milions d’eu·
ros. Pressupost any 2008: 6.500 mi·
lions d’euros. Pressupost any 2011: 
6.927 milions d’euros. Si a aquest 

A D

La Plaça Catalunya
i l’ombra del 
noucentisme

Desviaments 
pressupostaris en l’obra 
pública

En primer lloc, la Plaça Catalu·
nya i, en particular, l’espai de la 
làmina d’aigua i l’estàtua de Joan 
Coderch que la presideix, consti·
tueixen un espai catalogat com a 
espai “a protegir” a nivell munici·
pal. Paradoxalment, va ser aquest 
mateix equip de govern que ho va 
catalogar com a tal. Es podria en·
tendre aquesta paradoxa com una 
il·lustració de la política de l’equip 
de govern.
En segon lloc, el malbaratament 
d’aigua que es pugui fer mitjançant 
aquesta reforma no té perquè ser 
substancialment menor amb uns 
jocs d’aigua que en una làmina d’ai·
gua, si es fessin les adaptacions 
necessàries per reduir el volum 
de la làmina. L’aigua es recicla i 
tot i que el motor que es necessi·
ta pel seu funcionament és potent, 
hi ha maneres d’optimitzar costs 
i recursos. A més, el catàleg que 
protegeix l’espai permetria una 
optimitzaciódel consum d’aigua.
En tercer lloc, es vol convertir 
aquest espai en un espai per a in·
fants sense tenir en compte que 
aquests jocs d’aigua ajuntarien 
aigua bruta i infants, combinació 
que pot tenir diverses implicaci·
ons a nivell de higiene i accidents 
diversos (relliscades, ingestió d’ai·
gua bruta, etc.).
Per tot l’esmentat, l’equip de go·
vern està disposat a invertir una 
quantitat no petita de diners; i tot, 
per què? ¿Què és la modernitat i la 
renovació sense un propòsit clar i 
unes raons que les justifiquin, sinó 
noucentisme de l’antic?

 Gerard Quevedo*

l passat ple municipal 
del 28 de març va de·
notar, un cop més, la in·
eficàcia en la gestió de 
l’actual equip de govern. 

Sota l’aparença d’estalvi i recuperació 
econòmica en les arques vilatanes, po·
guérem detectar, gràcies a la exten·
sa, treballada i detallada intervenció 
del portaveu d’ERC, Rafa Homet, tota 
una sèrie de partides pressupostades 
pel 2016 i que, finalment, han quedat a 
“0”, pel que fa a la seva execució, com, 
per exemple, la ludoteca o el mercat 
municipals, quan els accessos a la pri·
mera i els lavabos del segon es troben 
en un estat deplorable pel què fa a la 
seva neteja. Estalviar no vol dir no in·
vertir en les necessitats que estaven 
previstes. Això no és senyal de bona 
gestió econòmica, sinó tot el contrari.
També va quedar aclarit, aquell di·
marts al vespre, que la majoria ab·
soluta socialista no inclou, necessà·
riament, en la seva agenda de treball, 
les mocions aprovades (amb el seu 
vot, per tant) en sessions anteriors. 
El portaveu de l’equip de govern va 
respondre a la moció presentada per 
ERC, que el seguiment del compli·
ment de les mocions forma part de 
la tasca de control que ha d’exercir 
l’oposició. Cal tenir en compte que 
les mocions, un cop aprovades, es·

E
Poc i malament
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Un any més al so de l’acordió, el 
dring dels picarols i el repic dels 
bastons, els bastoners i bastone·
res de Castellar ompliran els car·
rers del poble en aquest Diumen·
ge de Rams.
A partir de les 11 del matí, i amb la 
participació dels bastoners i bas·
toneres de Cànoves, es trobaran a 
l’Obra Social Benèfica per comen·
çar una cercavila que anirà pels di·
ferents carrers i places del centre. 
Enguany com hem dit, hem convidat 
a una Colla que fa molt poc temps 
que ha nascut, però que ha sabut 
donar un estil de ball propi en les 
seves coreografies.
Ens vam trobar a final de l’any pas·
sat en una ballada a St. Andreu i des 

Nova temporada de Ball 
de Bastons

	Antoni	Castillo	(Ball	de	Bastons)

es sumen els 9.692 milions pel pa·
gament del cànon a les entitats pri·
vades concessionàries entre 2009 i 
2044, el total puja a 16.619 milions 
d’euros. És a dir s’ha multiplicat per 
vuit el pressupost inicial de l’obra.
També, a casa nostra, la Plaça major 
de Castellar del Vallès. Un exemple: 
En el ple de setembre de 2006 es va 
aprovar el projecte d’acabats de la 
segona fase de la Plaça Major per 
un valor de 6.610.653,30 €. Gairebé 
dos anys després, el juliol de 2008, i 
quan l’obra ja estava totalment aca·
bada, es va haver de tornar a por·
tar al ple per modificar el projecte, 
ja que la despesa havia sobrepas·
sat el pressupost en 2.164.968,38 € 
(total 8.775.621,68 €). Aquest punt 
es va aprovar amb els vots favora·
bles del govern (PSC), les abstenci·
ons de CiU, ERC i el regidor no ads·
crit i els vots en contra de l’Altraveu, 
els únics que van denunciar que no 
s’havia explicat amb detall quines 
eren les modificacions del projecte 
que justificaven un desviament del 
pressupost del 32%.
Avui encara no se sap per què no 
existeix un projecte addicional com·
plet d’aquest increment, cap infor·
me municipal que contrasti el que va 
passar, ni per que l’increment es va 
voler assumir a nivell polític.
Ara, després d’anys amb molt poca 
obra pública al nostre municipi, es 
tornen a programar de nou diver·
ses obres. Esperem que no hi hagi 
desviaments pressupostaris i que la 
transparència i control de la despe·
sa sigui exemplar. No oblidem que 
les obres les paguem tots.

coreografies i formes de picar. Així 
doncs esperem que aquest Diumen·
ge de Rams gaudiu d’aquesta dansa 
popular que tant estimem.
També donarem la ben vinguda a 
nous bastoners i bastoneres tant 
dels Petits com de la colla dels 
Grans. Mica en mica anem ampli·
ant aquesta gran família. I aprofi·
tem la ocasió per fer una crida a 
totes aquelles famílies amb nens i 
nenes amb edat a partir de 5 anys 
que tenim les portes obertes per 
acollir·vos a formar part del nos·
tre Ball de Bastons.
Normalment és per Diumenge de 
Rams que comencem, però enguany 
ja vam tenir la primera ballada el 
passat 12 de març a la Universitat 
Autònoma amb motiu de la celebra·
ció dels 25 anys de l’ inici del progra·
ma Erasmus amb participació con·
junta amb els Bastoners de Salou , 
els d’Esplugues del Llobregat i una 
colla de Castellers. En aquesta diada 
van participar més d’un miler d’es·

tudiants vinguts de diferents uni·
versitats d’Espanya amb estudiants 
vinguts d’arreu del mon.
Esperem que ens veiem aquest diu·
menge i us anem informant de les 
ballades i diferents activitats que 
durant l’any anirem fent.
Salut i Bastons

de aquell moment vam decidir por·
tar·la a Castellar per donar a conèi·
xer als ciutadans del nostre poble 
un altre forma de ballar.
Hem de tenir en compte i així ho fem 

saber sempre que tenim ocasió que 
a Catalunya som més d’un centenar 
de Colles bastoneres, cadascuna 
amb característiques pròpies tant 
en vestuari com en música com en 
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opinió

  Efectes estivals. || Joan MunDEt

PLAÇA MAJOR

ANTON CARBONELL
Col•lectiu	Pere	Quart

l passat 19 de març, re·
presentants de l’Arxiu 
d’Història de Caste·
llar del Vallès, del Col·
lectiu Pere Quart i de 

l’Ajuntament vam poder entrar a l’era 
i als jardins que hi ha dintre del recin·
te de Ca n’Oliver, la que va ser casa 
pairal de la família paterna de Joan 
Oliver·Pere Quart (1899·1986) i ara és 
una propietat privada de difícil accés 
públic. Dues grans edificacions pre·
sideixen el conjunt de Ca n’Oliver: la 
masia, que data del segle XV, i un edi·
fici adossat amb presència d’elements 
modernistes (fruit d’una reforma de 
l’any 1900, que va emprendre Antoni 
Oliver i Buxó, l’avi de l’escriptor). La 
intervenció modernista és bastant es·
pectacular, perquè la casa té un aire 
que recorda els materials i l’estruc·
tura del Marquet de les Roques. So·
bretot, destaquen una escala d’accés 
a un balconet d’una de les edificaci·
ons, els ferros forjats, els finestrals i 
un rellotge de sol de formes singulars 
que conserva l’agulla i el traç d’algu·
nes xifres romanes. Aquest rellot·
ge de sol ens evoca les paraules del 
poeta a Temps, records (1991): “Sóc, 
[…], un fidel i vell admirador dels re·
llotges de sol. La seva simplicitat cam·
perola, la seva absoluta gratuïtat, la 
il·lusió infantil amb què esperen l’ar·
ribada de la nit, el pas dels núvols o 
la pluja, que els permetran plegar en 
llur treball de “fer ombra”, m’encisen 
i em desperten una dolça enveja”. És 
una llàstima que el rellotge de sol de 
Ca n’Oliver no tingui una divisa gra·
ciosa com aquella que esmentava l’es·
criptor d’una casa de pagès no gaire 
lluny de la seva: “El temps passa i la 
Joana balla”.
Ca n’Oliver va ser l’escenari d’una 
part important de la vida de Joan 
Oliver. Explica el poeta com els seus 
germans i ell, d’infants, “ens delíem 
per anar a fora, a la nostra casa de 
pagès de Castellar, on la vida prenia 
per a nosaltres un sentit de lliure ple·
nitud, que a ciutat només podíem so·
miar o estrafer”. En aquesta masia 
de Castellar del Vallès, condiciona·

Ca n’Oliver, la casa pairal del 
poeta Pere Quart

E
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da com a residència dels “senyors”, 
la família Oliver hi va passar molts 
estius: “Allí es portava una vida sen·
zilla, campestre, d’un ensopiment 
difícil de superar”. Costa poc imagi·
nar·se Joan Oliver amb set anys, víc·
tima, com ell explica, d’una “osten·
tosa i virulenta vocació militar”: “A 
l’estiu sempre anava vestit d’unifor·
me com la cosa més natural del món. 
Portava sabre i disposava d’una gran 
bandera, que molt sovint passejava 
pels camins. M’imaginava al capda·
vant d’uns quants regiments, que no 
s’acabaven de decidir a llançar·se a 
l’assalt del camp enemic. Les meves 
arengues escandalitzaven els pagesos 
que llauraven pacíficament”.
Hi ha anècdotes curioses i diverti·
des d’aquestes estades castellaren·
ques de la família Oliver. Potser una 
de les més anomenades és la cursa 
entre el cotxe de cavalls del pare de 
l’escriptor i un dels primers automò·
bils que es van deixar veure pels car·
rers de Sabadell. Corria l’any 1905 i el 
senyor Oliver dubtava entre comprar 
uns bons cavalls o una d’aquelles no·
vetats automobilístiques del moment. 
Es va concertar una juguesca per de·
cidir la compra: el senyor Oliver sorti·

ria amb el seu cotxe de cavalls de Sa·
badell en direcció a Ca n’Oliver; i cinc 
minuts més tard ho faria l’automòbil 
amb la intenció de transitar pel ma·
teix camí. Si, d’entrada, semblava que 
l’automòbil guanyaria, perquè va pas·
sar ostentosament davant del cotxe 
de cavalls a la pujada de can Pagès, 
el pare del poeta no defallí: “En em·
prendre el repetjó de can Moragues, 
veié el cotxe del senyor Abadal aturat: 
una tènue fumera eixia del motor. El 
conductor havia baixat i examinava 
l’interior de la màquina. Però el pare 
no es dignà mirar·lo tan sols. Amb la 
ficel·la del fuet pessigollejà les anques 
de les dues bèsties, les quals redobla·
ren llur ímpetu, i el trot es convertí en 
galop. El pla de la Bruguera era joc de 
poques taules; el Puig de la Creu ja 
era a tocar. El trencall de can Carner 
fou escomès amb una virada perfec·
ta en la seva rotunditat. Les teulades 
de ca n’Oliver! La meta i el triomf!”.
Però Ca n’Oliver també amaga una 
història trista. Va ser en aquesta casa 
de pagès on van morir dos dels ger·
manets de Joan Oliver. Eren deu ger·
mans i quan l’escriptor tenia nou anys 
ja havien quedat reduïts a quatre. Al·
guns moriren per culpa d’una epi·

dèmia, “l’un darrere l’altre, un cada 
quinze dies”. A Temps, records reme·
mora aquella situació tràgica: “Aquest 
va ser el primer contacte que vaig 
tenir amb la mort. Dos d’aquests ger·
manets meus van morir a ca n’Oliver, 
la casa pairal de Castellar. Ens hi haví·
em traslladat per consell dels metges. 
Però el flagell no s’aturà pas”. Aques·
ta presència de la mort, no obstacu·
litzava els jocs i les curses infantils 
amb els fills del masover i del major·
dom. I en la memòria del poeta resta 
una imatge impressionant relaciona·
da amb un dels espais de la casa: “A 
la part davantera de la casa hi havia 
una cambra on guardàvem les jogui·
nes de cert embalum. Quan vèiem les 
joguines arrimades a la paret del pas·
sadís, sabíem que un germà acabava 
de morir. Aquella estança servia de 
capella ardent. “És al cel!”, ens deia 
el pare amb veu trencada sense gosar 
ni mirar·nos”. I, després, venia tot el 
ritual de l’enterrament, amb els ca·
pellans i el cotxe de morts amb la cai·
xeta blanca: “I tot plegat emprenia el 
camí cap al cementiri de Castellar. De 
ca n’Oliver al poble la carretera pla·
neja i té poc més d’un quilòmetre. 
[…] El cementiri estava mig aban·

donat; l’herbei creixia pels corriols 
i al peu de les tombes. Les creus de 
fusta negra estaven mal plantades, 
anaven de tort”.
Passaren els anys i retrobem el poeta 
a Ca n’Oliver (1948) acabat de tor·
nar a la Catalunya de la postguer·
ra franquista, després del llarg exili 
a Xile. Arriba trasbalsat, malalt, no 
està per a veure ningú i es refugia a 
la casa de Castellar. Aviat s’assaben·
tarà que la família ha malbaratat tot 
el patrimoni i s’ha arruïnat. Aquelles 
terres, que sembla que arribaven fins 
a Les Termes o la Creu de Barberà, 
amb vinyes i oliveres, s’han perdut. 
Ignasi Riera explica una visita de l’es·
criptor a Ca n’Oliver, acompanyat del 
pintor Vilacasas, quan encara no fa 
gaire del seu retorn de Xile: “Al dia 
següent s’havien de vendre la finca 
de Castellar… i abans en Vilacasas 
volia prendre’n uns quants apunts 
per dibuixar·la”. Després de tant de 
temps tancada i en un estat de deixa·
desa preocupant, tant de bo la casa 
pairal del poeta –des del respecte a 
la privacitat dels propietaris actuals· 
obri la seves portes a tothom que es·
timi i valori la personalitat i l’obra de 
Joan Oliver. 

devenen resolucions del ple i que els 
grups que no tenen responsabilitats 
executives en el consistori disposen, 
com a molt de quatre regidors, men·
tre que el govern en suma 11 i, a més, 
pot fer ús de tota la maquinària tèc·
nica i administrativa municipal per 
dur a terme la seva tasca.
El que sí ha fet l’equip de govern és ini·
ciar les obres de la Plaça Catalunya, 
per tal de substituir la làmina d’aigua 
actual per una sèrie de jocs aquàtics 
d’estiu dedicats a la canalla, cosa que 
contradiu la fitxa tècnica de la refor·
ma que, en el seu dia, aprovà la Dipu·
tació. A més, en aquest supòsit, era 
preceptiu l’informe (no vinculant, és 
cert, però informe previ en tot cas) de 
la Comissió local de Patrimoni, que ni 
tan sols ha estat reunida. El govern de 
la nostra vila hauria de fer allò que ha 

 Pepe González*

a no són els joves inge·
nus  que van arribar fa 
10 anys, ha passat molt 
de temps, hem vist mol·
tes cares, hem sentit al·

gunes veus i hem escoltat poques pro·
postes. Cap en positiu.
I és que hi ha gent i organitzacions que 
han nascut per dir que no. Res els està 

J
Els apòstols del ‘no’

bé, res és suficient, res té interès... res 
interessa.
Prediquen l’acció però no actuen, pre·
diquen la participació... però no parti·
cipen. Tampoc és que importi massa, 
ens sabem la seva resposta, coneixem 
la seva invariable aportació: NO.
Gestionar un municipi, decidir sobre 
la realitat quotidiana, no és fàcil. Exi·
geix coneixements, esforços i dedica·
ció. L’administració és complexa, co·
nèixer com funciona, que es pot fer, que 
no i en quines condicions no s’aprèn en 
quatres dies. I sense coneixements no 
hi ha capacitat de decisió, a no ser, això 
sí, que formés part del grup de privi·
legiats que tenen els màxims coneixe·
ment per inspiració divina.
Als components del grup Som de Cas·
tellar ens agrada fer feliç a la gent, 
sense cap altre ambició. I molts dels 
nostres projectes i els nostres objec·
tius tenen aquesta motivació. Evident·

ment que no ens molesta que ens feli·
citin per les nostres actuacions, però 
això és una motivació  secundària.
Fa bastant mesos, davant la impos·
sibilitat econòmica de construir una  
piscina d’estiu i, recollint una tendèn·
cia que comença a fer·se extensiva en 
altres indrets,  vàrem tenir la idea  de 
posar en marxa una instal·lació lúdica 
consistent en uns jocs d’aigua.
Després de consultar als tècnics, es va 
considerar que la inversió es podria 
aprofitar per adequar i modernitzar 
una instal·lació caduca, infrautilitza·
da, insostenible i de difícil manteni·
ment, a la plaça de Catalunya. 
L’objectiu: modernitzar unes instal·
lacions, donar·li nova vida i per sobre 
tot fer feliç a la gent de Castellar, als 
grans i al petits.
Evidentment que coneixíem el grau 
de protecció de la plaça, alt en el cas 
de l’escultura i molt baix en la resta 

dels elements, inclosa la bassa. I evi·
dentment que el projecte havia de ser 
respectuós amb aquest grau de pro·
tecció i amb el medi ambient.
Però no hem de caure en el “papana·
tisme”. Els que ara defensen no se sap 
què en nom de què, fa molts mesos que 
eren coneixedors del projecte, alguns 
de forma directa.
 Els apòstols del No sempre diran que 
no. Avui al projecte de donar vida a 
una plaça infrautilitzada i grisa, demà 
també ho faran a l’Illa del centre, el 
projecte que pretén donar·li a Caste·
llar un espai atractiu, un espai per a 
la relació de les persones, agradable 
per a les persones que hi viuen, còmo·
de per anar a comprar o fer gestions, 
per participar d’activitats...
Alguns volem contribuir a fer una mica 
més feliços als nostres convilatants, al·
tres estan eternament abonats al ‘no’.
*Regidor de Planificació

estat aprovat i, encara més pressupos·
tat i, per descomptat, dur·ho a terme 
seguint els tràmits legals i reglamen·
taris que siguin escaients a cada cas.
*ERC Castellar



DEL 07 AL 20 D’AbriL DE 201712

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

Dies: 10, 11 i 12 d’abril
horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure,  els infants de 3 a 12 
anys podran gaudir d’altres activitats: 
psicomotricitat, manualitats, jocs de 
taula i de carrer, etc. també hi poden 
participar famílies amb infants de 0 a 
12 anys (els menors de 3 anys sempre 
acompanyats d’una persona adulta).

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

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

Espai d’Entitats Castellarenques

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

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

amateurs a l’espai
Dia: divendres 7 d’abril
hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal Miquel pont
VOSC

En Kristian i en peter són amics, 
són enginyers de primer nivell i 
comparteixen un somni: construir 
un coet fet a casa que els perme-
ti viatjar a l’espai. si tenen èxit, 
Dinamarca serà el quart país a la 
història que envia persones més 
enllà de l’atmosfera terrestre.

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

Aires Rocieros Castellarencs

Dates: 28 (a partir 20 h), 29 i 30 
(tot el dia) d’abril
Lloc: Espai tolrà

grups rocieros, solistes, grups de 
ball i flamenc i són algunes de les 
activitats programades. a més, 
diumenge 30 al matí es farà la rua 
andalusa. també hi haurà migas 
i “potaje rociero”. l’1 de maig es 
farà una missa rociera a l’església 
de sant Esteve, a les 10 h. la casa 
de almería de barcelona portarà la 
imatge de la Mare de Déu del Mar.

7A FERIA D’ABRIL 

+ INFO: 
a/e sonaswingcastellar@gmail.com, 
tel. 677 37 22 82

SonaSwing

cada segon diumenge de mes, 
concert a castellar del Vallès!

Diumenge 9 d’abril, a les 12 h, Ma-
niac’s band al sonaswing calissó 
Vermut.

concert gratuït amb taquilla in-
versa voluntària.

SONASwING AL CALISSÓ 
VERMUT 

DOCSBARCELONA DEL MES 

actualitat

ESPAI SALUDABLE

Aquesta dita popular és ben certa. 
Els diferents canvis meteorològics 
que acompanyen aquesta estació 
ens produeixen variacions hormo·
nals que influeixen positivament 
en el nostre estat d’ànim. En oca·
sions l’adaptació inicial a la pri·
mavera produeix un cansament 
incòmode que no agrada a ningú 
(astènia primaveral) però d’altres 
vegades és just al contrari, aquesta 
aclimatació ens ocasiona un estat 
més dinàmic, de més energia (eu·
fòria primaveral). Sigui quin sigui 
el nostre cas, aquesta situació és 
transitòria, i el que sí queda clar és 
que la primavera amb els seus co·
lors i els seus dies més llargs farà 
que ens notem diferents. Per això 
és important que descansem 7·8h 
cada nit, mengem aliments sans de 
temporada, augmentem la inges·
ta d’aigua per preparar la calor i 
aprofitem les hores de claror per 
fer més exercici a l’aire lliure.

Per algunes persones el punt 
negatiu de la primavera són les al·

DRA. LAURA LLOBET  ·  CaP Castellar del Vallès

lèrgies estacionals produïdes per 
la pol·linització típica d’aquesta 
època.Tenim el pol·len del xiprer 
al febrer i març; dels pins, pollan·
cres i plataners al març i a l’abril; 
de la parietària, del març a l’agost; 
de l’alzina, del març al juny; de les 
gramínies, des del maig al juliol;  
A part, persones amb al·lèrgia al 
pol·len inhalat de les gramínies 
amb els anys també ho poden ser 
a aliments, sobretot a fruites, per 
un mecanisme de reacció encre·
uada. L’al·lèrgia és una resposta 
immune exagerada de l’organis·
me davant un agent determinat, 
el qual habitualment és innocu a 
la majoria d’individus. Hi ha un 
component genètic important, 
però aquesta sensibilització als 
al·lèrgens pot ocórrer a qualse·
vol edat i empitjora amb els anys.

Aquest any les previsions 
alerten que les concentracions 
de pol·len i espores a l’atmosfera 
de Catalunya serà alta durant la 
primavera i estiu,   a causa de les 

La primavera la sang altera

temperatures diürnes càlides que 
hem tingut i també a la distribu·
ció de les pluges d’ençà l’estiu.La 
intensitat d’aquesta pol·linització  
ve lligada amb les precipitacions 
de l’estiu i tardor passada, que 
han sigut adequades per a generar 
floracions importantíssimes.Si la 
primavera és plujosa (sembla que 
les prediccions van en contra) i les 
temperatures són altes,podria mi·
norar la intensitat d’aquesta pol·
linització que aquest any 2017 ha 
arribat amb puntualitat britànica.

Si sou al·lèrgics limiteu les 
activitats a l’aire lliure en hores 
de més calor i en arribar a casa, 
renteu·vos les mans i la cara amb 
aigua fresca i canvieu·vos la roba, 
així evitareu el contacte continu·
at amb els al·lèrgens. A part, el 
vostre metge us aconsellarà quin 
tractament podeu prendre per 
millorar la simptomatologia i així 
poder gaudir al màxim d’aquesta 
època considerada el despertar 
de la natura.

Hi ha entitats com The Flat Earth Society que sostenen que la terra és 
plana, “quan s’ha demostrat fa molts anys que és rodona”, destacava la 
setmana passada Daniel Closa, doctor en biologia, investigador del CSIC 
i divulgador científic en l’inici de la xerrada ‘Ciència, credulitat i xarla·
tans’ que va protagonitzar a la sala d’actes d’El Mirador. El públic estava 
format per alumnes i ex alumnes de l’Escola d’Adults en un dels diversos 
actes que s’organitzen aquest any per a commemorar els seus 30 anys. 
També a la xarxa es poden llegir inversemblants històries sobre l’este·
la que deixen els avions que “afirmen que les esteles és el resultat que 
ens estan fumigant amb productes tòxics”. Tot plegat, una tonteria 
perquè “si ens estiguessin fumigant, poc efecte faria tenint en comp-
te l’altura a què volen els avions”. La xerrada, eminentment didàctica, 
la va preparar Closa amb exemples trets directament d’Internet, “una 
eina molt bona per intercanviar informació, però que de vegades és 
difícil treure’n l’entrellat”.  || J.  r.

Les falses veritats que 
apareixen a la xarxa

Daniel Closa durant la xerrada ‘Ciència, credulitat i xarlatans’. || J. rius

xERRADA | ‘CiènCia, CredUlitat i xarlatans’

el divulgador daniel Closa protagonitza una 
xerrada organitzada per l’escola d’adults
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El femení de l’hC Castellar, 
a punt per competir

Després de diverses temporades 
sense tenir equip femení al club, l’ho-
quei club  castellar ja pot presumir de 
tenir un equip de noies a la seva es-

tructura.  aquesta temporada l’equip 
encara no competeix, però ja entre-
nen amb regularitat tots els dimecres 
(de 19:15 a 20:30 hores). per afavorir 
el major nombre de noves altes, el hc 
castellar facilita el material de joc a 
totes les interessades en participar 

i tenir base per a fer l’equip.  l’equip 
femení de  hoquei començarà a com-
petir la pròxima temporada.
D’altra banda, diumenge passat el pri-
mer equip va caure a cambrils con-
tra el cuer, el cambrils ch per 3 a 2, 
en un partit on no va sortir res bé.

Viatjant per l’Índia en royal enfield

Edu Cots, Jaume humet i Carlos Rubio a Spiti Valley a 4.590 metres d’alçada, sobre les Royal Enfield himalayan. || cEDiDa

Ni el mateix Tintín en el seu viatge 
al Nepal podria imaginar·se l’enèsi·
ma aventura que l’Edu Cots i el Car·
les Humet van viure en el recorregut 
que van fer per l’Índia l’octubre passat.

Coneguts sobradament per fer 
els 22.000 km que separen Barcelo·
na i Tòquio el 2013 sobre dues Monte·
sa Impala, amb motiu del 50è aniver·
sari de la petita moto vermella i voltar 
durant 5.300 km per Colòmbia el 2015, 
els dos aventurers van proposar·se un 
nou repte amb el nou model trail de 
la mítica marca índia Royal Enfield.

L’Índia era aquesta vegada el país 
escollit i la moto Himalayan el model  
més adient per viatjar. La marca, fun·
dada el 1893 a Anglaterra i traslladada 
al 1970 a la colònia britànica estrenava 
aquest model i res millor que posar·la 
a prova amb uns experts provadors de 
llarg recorregut.

La moto, de 410cc, i amb el clàs·
sic estil que caracteritza els models 
de la marca, els esperava a la ciutat de 
Chandigardh, a la part nord més prò·
xima a la serralada de l’Himàlaia. Els 
tres models ·inicialment Carlos Rubio 
els va acompanyar· totalment equipats 
eren llestos per començar un viatge de 
més de 5.000 quilòmetres.

“La nostra idea era posar al 
límit el model per tot tipus de situ-
acions, tant muntanya com desert” 
va explicar Humet al programa Peu al 
ferro de Ràdio Castellar. La primera pa·
rada era a Spiti Valley, en la regió d’Hi·
machal Pradesh, una vall als peus de 
l’Himàlaia amb només una entrada i 
una sortida i que queda incomunica·

  Albert San Andrés

da de novembre al juny. Els gairebé 
5.000 metres d’altitud i la frontera amb 
el Tibet fan de l’indret un espai únic. 
De la vall al Saach Pass, la considera·
da com la carretera més perillosa del 
món a més de 4.000 metres i excavada 
a la roca: “Rodejats per muntanyes 
de 7.000 i 8.000 metres, la carrete-
ra de la mort de Colòmbia es queda 
curta. Al Saach Pass fèiem trams de 
80 quilòmetres al límit de precipici, 
sense cap protecció ni cap ajuda,  ja 

els aventurers edu Cots i Carles Humet van recórrer el nord-oest del país en la seva enèsima aventura en moto 

que no trobaves ningú en molts qui-
lòmetres”, remarcava Cots. “Vaig 
poder provar el que és l’adrenalina, 
quan vaig caure després de trepit-
jar una pedra, quedant-me al cos-
tat del barranc. És infernal condu-
ir allà” relatava amb emoció Humet.

Després de viure al límit, la bai·
xada per la zona del Kashmir, en con·
flicte amb el Pakistan des de 1947, els 
va oferir més sorpreses. El pas és pro·
hibit al turisme i després de trobar  un 

comboi de més de 200 vehicles bèl·lics, 
un alt càrrec de l’exèrcit  els va reque·
rir per revisar la documentació. “En 
una situació així, saps quan entres 
però no quan sortiràs ni el que et pas-
sarà. Després d’una estona de revi-
sar els papers i d’explicar el nostre 
viatge ens van deixar marxar i ens 
van garantir protecció en una zona 
on feia poc havien matat a un terro-
rista i on són habituals els bombar-
deigs” afegeix Cots.

L’endemà, en anar a buscar les 
motos, una d’elles no volia arrencar. 
Després de revisar·ho tot no troba·
ven el problema, fins a adonar·se que 
al fer gasolina el dia anterior els hi ha·
vien posat dièsel.

La baixada pel Punyab els deixa·
va enfront del Temple Daurat d’Amrit·
sar, el temple sagrat de la religió Sij, un 
centre espiritual prop de la frontera 
amb el Pakistan. Poc després el con·
trast amb el Rajastan, una zona desèr·
tica de les més belles del món, en direc·
ció a Jaisalmer, la ciutat de conte que 
encaixa a la perfecció en les històries 
de les Mil·i·una nits.

Repassat el Rajastan, la ruta con·
tinuava en direcció a Nova Delhi, el 
final del viatge. Però no sense passar 
per la que va ser la capital de l’Imperi 
Mongol, Agra, ciutat on van poder ad·
mirar el Taj Mahal, construït per l’em·
perador Shah Jahan en honor a la seva 
dona Mumtaz Mahal.

El punt final del viatge de més de 
5.000 km el posaven a Delhi, 30 dies 
després de la sortida des de Chandi·
gardh, per tancar un viatge de somni 
amb una petita moto.

“Ja estem pensant amb el se-
güent viatge. Ens agradaria anar 
a l’Àfrica, tot i que és un continent 
complicat, però m’encantaria viat-
jar amb una moto elèctrica. També 
hem valorat la Patagònia on ja hem 
trobat una marca amb una moto 
petita de 250 cc” afegeix el santfeli·
uenc Humet.

Humet i Cots, Cots i Humet, dos 
aventurers de la moto que ens ense·
nyen com descobrir els paratges més 
amagats del planeta sobre motos de 
petita cilindrada. 
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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 

esports

El CB Alpicat va aconseguir la victòria al Pavelló Puigverd, després d’un 
disputat partit entre dos rivals de la part baixa de la taula. L’equip de Car·
les Company a punt va estar d’imposar·se a l’equip lleidatà, després d’em·
patar al descans (42·42) i al tercer quart (59·59). Els groc·i·negres però 
no van aconseguir la victòria i continuen en penúltima posició.  || a.s.a.

L’Alan Rovira es va emportar la victòria a la segona prova de la Copa Catalana 
de Trial celebrada a Altafulla (Tarragonès), tot i patir una forta caiguda du·
rant la primera passada. Amb 20 peus s’imposava a l‘aragonès Uriel Gil (23) 
i a Arnau Crespo (23). El biker participarà a la 2a edició de l’Open Valles que 
se celebrarà al bike·park de Castellar el diumenge (8:30h).  || a.s.a.

BÀSQUET | CoPa CatalUnya

BIKE TRIAL | CoPa Catalana

El CB Castellar torna a caure (72-79)

Rovira guanya a Altafulla, tot i caure

la Ue Castellar 
guanya un partit 
on van intervenir 
dues ambulàncies 

Pluja, ensurts i nova 
victòria a la torreta (0-1)

El partit contra el cuer va tancar·se 
amb els tres punts amb un solitari gol 
de Carlos Silva al minut 79. Dos juga·
dors locals van ser evacuats amb am·
bulància per xocs fortuïts en la lluita 
per controlar l’esfèrica.

La pluja que des de dos quarts 
de quatre remullava el municipal del 
barri roquerol de La Torreta no pre·

sagiava res de bo, per una tarda on 
l’equip de Juan Antonio Roldán es 
jugava molt més que tres punts, en 
un camp d’aquells on és fàcil perdre 
lligues. Els locals, havent sumat nou 
dels últims 12 punts, sis d’ells a casa, 
arribaven amb la urgència pròpia de 
qui vol salvar la categoria.

Amb baixes sensibles, el Caste·
llar es mostrava ofensiu des de l’inici 
amb diverses ocasions clares de gol. 
Tot i això, el joc es tornava insípid i la 
primera part s’acabava sense gols.

Passaven només tres minuts del 
segon temps quan el local Jordi Tormo 
es colpejava el cap en un salt amb Moya 
i perdia el coneixement uns instants, 
va ser evacuat amb ambulància i es 
va aturar el partit durant 24 minuts.

Al 78, en jugada personal dins 
l’àrea, Carlos Silva sumava el seu setè 

Els jugadors de la UE Castellar van celebrar el gol molt efusivament. || a.san anDrés

FUTBOL | 2a Catalana

gol de la temporada i anotava per 
quarta jornada consecutiva, fent 
sumar al seu equip els tres punts.

Al límit del temps reglamen·
tari, una altra pugna per una pilo·
ta aèria, deixava a terra a dos juga·
dors de cada equip i el joc es tornava 
a aturar durant alguns minuts. El 
local abandonava el terreny de joc 
i poc després d’acabar el partit era 
evacuat amb ambulància.

“Hi ha hagut molt joc aeri, ells 
proposaven el joc amb cinc defen·
ses, amb un joc molt directe i pres·
sionant perquè no poguéssim sortir 
amb la pilota jugada” va declarar el 
tècnic Juan Antonio Roldán.

L’equip ja porta 13 jornades 
puntuant i  seguirà una jornada 
més en segona posició, abans de 
rebre el Molletense.   

  Albert San Andrés
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El ciclista Víctor Cantero es va veure obligat a retirar·se del seu repte de 
l’Everesting Challenge, després de més de 16 hores pedalejant al Puig de 
la Creu. La pluja caiguda al matí de dissabte va dinamitar els plans de Can·
tero, que havia de completar un desnivell de 8.848 metres fent el mateix 
circuit a la muntanya castellarenca.

Al voltant de les cinc de la matinada començava el repte pel camí que 
l’havia de veure pujar i baixar durant 48 ocasions. Al migdia havia d’in·
terrompre per la intensa pluja que queia, que feia impracticable el camí. 
Sobre les quatre de la tarda reprenia la dura prova, amb sis voltes de re·
tard i els ànims intactes.

El fang s’acumulava al camí, però no era suficient per frenar al cas·
tellarenc que s’afanyava a recuperar el temps perdut. Un bon grapat de 
curiosos i amics van apropar·se al recorregut per veure la titànica proesa 
de l’esportista del Club Ciclista Castellar · Bike Tolrà.

Però a les 21:00h la ment va fallar i amb tres quartes parts del repte 
completat, Cantero decidia abandonar: “vaig retirar-me només pel cap. 
Tenia fred i estava mullat i mentalment fos, però les cames les tenia 
en bé” va explicar a L’Actual. “Malgrat tot ho tornaré a intentar en uns 
mesos” va afegir el “Dr. Nectus”, alter ego de Cantero, que va quedar·se a 
només 15 voltes de convertir el Puig de la Creu en l’Everest.  || a.san anDrés

La pluja de dissabte obliga 
Víctor Cantero a retirar-se

Víctor Cantero poc després de començar l’Everesting Challenge. || cEDiDa

CICLISME | eVeresting CHallenge

Un solitari gol del visitant Sergio Mar·
tínez va fer volar els tres punts del 
Joaquim Blume, en el partit que va 
enfrontar al FS Farmàcia Yangüela 
Castellar amb el FS Montsant bar·
celoní.

L’equip de Borja Burgos va 
sumar la segona derrota consecuti·
va després de no poder amb l’equip 
blau, que queda en cinquena posició 
després d’aquesta victòria.

Els taronges van acusar una ve·
gada més la falta de gol i tot i arribar 
a dominar una bona part del partit, 
veien com la sort de cara a porteria 

derrota inesperada del
Fs Castellar a casa (0-1)

Un jugador del 

FS Farmàcia Yangüela 

Castellar lamenta la 

nova derrota a casa. 
|| Q. pascual

els de borja burgos segueixen sense veure perillar la categoria

els era desfavorable. Tot i això, Quim 
Juncosa va gaudir d’ocasions clares 
de gol i el jove jugador estavellava la 
pilota al travesser a la primera part.

Amb empat a zero al descans, 
Burgos tractava de recompondre 
l’equip per sumar els tres punts, però 
la gerra d’aigua freda arribava als vuit 
minuts de la segona, quan Sergio Mar·
tínez anotava l’únic gol del partit, gla·
çant el Blume.

Res no podien fer els locals que 
veien com volaven els tres punts per  
sisena vegada aquesta temporada. 
Després de jugar cinc dels sis primers 

FUTBOL SALA | 3a diVisió

partits de la primera volta, contra els 
equips de la part alta, ara el Castellar 
enceta la recta final de la lliga posicio·
nat amb un marge de sis punts sobre 
el descens i en una bona posició per 
poder evitar perdre la categoria.

Res es mou a la part baixa de la 
taula, amb Sant Joan, Arenys i Pine·
da de Mar en descens directe. Preci·
sament, el partit d’aquesta setmana 
enfront del Pineda, últim classificat, 
serà clau pel futur de l’equip a la Ter·
cera Divisió, on els de Burgos no poden 
fallar de cap manera, per marxar de 
vacances tranquils.  || a. s.a.
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Andrea Ramos, Meixi Chacón, Àlex Marta i Ainara Blanco a la competició de Lloret. || cEDiDa

A l’esquerra, l’equip català al podi de Guadalajara. || cEDiDa

Sergio Kovacs, 
2n al nacional
el gimnasta castellarenc 
aconsegueix podi per equips 

Les gimnastes Àlex Marta i Andrea Ramos 
del Club Rítmica Clau de Sol de Castellar, 
van aconseguir la sisena i setena posició 
respectivament a la primera fase del Cam·
pionat de Catalunya de gimnàstica rítmica 
de nivell 5, en la prova disputada al pave·
lló municipal de Lloret de Mar (La Selva).

Les atletes Marta (9000 punts) i 
Ramos (8900) entraven al Top 8 que dona 
dret a la fase final del campionat, mentre que 
Meixi Chacón (7850) acabava en 15a posi·
ció i Ainara Blanco (7000) ho feia en 23a. La 
guanyadora de la prova en categoria infan·
til era Mar Tormo (10400) del CGR Cerda·
nyola i Clara Martín (9600, CR Viladecans) 

acabava segona, seguida de Mireia Camac·
ho (9600, IME Palafrugell). La segona fase 
es disputarà el 22 d’abril en una localitat en·
cara per designar i on les noies del Clau de 
Sol hauran de lluitar per un bon resultat.

Diumenge, era el torn per la segona fase 
del nivell 4 a Vilanova del Camí (Anoia), on 
Aina Galobart acaba 11a (7100) en categoria 
infantil. La seva companya Clàudia Carva·
jal (5800)i Laura Santiesteban (5400) aca·
baven en 19a i 20a posició respectivament, 
mentre que Iraia Gálvez (4950) era 25a. En 
junior, Maria Vallmitjana (6700) aconse·
guia la 14a posició i Marina Vera (4150) la 
27a.  || a.s.a.

marta i ramos al top 8

El ‘Pabellón Multiusos de Guadalajara’ va acollir durant 
el cap de setmana el campionat d’Espanya de gimnàstica 
artística per equips, on el gimnasta castellarenc Sergio 
Kovacs va participar representant al seu equip, el Club 
Gimnàstic Sant Boi al nivell 7, acabant en segona posició 
després de manar durant gran part de la prova.

El Salt Gimnàstic Club va superar en l’últim aparell 
als de Sant Boi, aconseguint de nou la medalla d’or al cam·
pionat, en una competició molt lluitada entre els partici·
pants, on els també catalans del Club Egiba de Manresa 
omplien el podi en tercera posició.

El nivell 7, va ser dominat íntegrament per clubs ca·
talans, en una competició on Sergio Kovacs segueix po·
sicionant·se com a una de les grans promeses en l’àmbit 
estatal d’aquest esport.  || albErt san anDrés

GIMNÀSTICA ARTíSTICA  | C. d’esPanya
GIMNÀSTICA RíTMICA | CoPa Catalana

La Torreta - UE Castellar 0-1
san lorenzo - roda de ter 4-2
Vic-riuprimer - sabadell n. 2-3
Molletense - terrassa 1906 2-1
les franqueses - caldes M. 3-0
sant Quirze - gironella 1-1
cardedeu - sallent 5-0
can rull - Matadepera 1-1
berga - bellavista M. 3-1

bell-lloc - Mollet 8-1
Cambrils - hC Castellar 4-3
Valls - ripollet 3-1
igualada - amposta 7-3
Juneda - caldes M. 2-3
Vila-seca - reus ploms 3-2
sant cugat - sentmenat 3-6
sant feliu - calafell 7-3

sant Joan - Montcada 3-3
centelles - isur 3-10
Vacarisses - premià 4-2
arenys M - pineda 4-2
canet - sant cugat 6-0
FS Castellar - Montsant 0-1
lliçà - arrels 4-2
grama - Mataró 3-4

CB Castellar - Alpicat 72-79
Esparreguera - sEsE 75-79
salle reus - collblanc b 77-72
Viladecans - cantaires 70-94
roser - ciutat Vella 80-71
lluïsos - torreforta 58-59
salou - sant boi 80-52

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET hOQUEI PATINS
segona Catalana · grUP iV · J27 terCera diVisió · grUP i, J 23 CoPa CatalUnya · grUP ii · J23 Primera Catalana · grUP b · J24

fc cardedeu 57 27 17 6 4
UE Castellar 52 27 14 10 3
cfu can rull rt 49 27 15 4 8
les franqueses cf 47 26 13 8 5
cf sabadell nord 46 27 14 4 9
fc sant Quirze 44 27 13 5 9
cE berga 42 27 12 6 9
fc Matadepera 41 27 11 8 8
Vic-riuprimer rfc 39 27 11 6 10
uD Molletense 37 27 11 4 12
cfa gironella 36 27 9 9 9
cE sallent 33 26 10 3 13
uD san lorenzo 31 27 8 7 12
bellavista Milán 29 27 8 5 14
cf caldes Montbui 29 27 8 5 14
terrassa fc 1906 27 27 7 6 14
cE roda de ter 20 27 6 2 19
cf la torreta 18 27 6 0 21

aliança Mataró cE 55 23 18 1 4
canet fs 51 23 16 3 4
lliçà d’amunt 50 23 16 2 5
cE Vacarisses 46 23 15 1 7
fs Montsant 38 23 10 8 5
isur fs 38 23 11 5 7
cfs Montcada 38 23 12 2 9
fE grama 35 23 11 2 10
premià de Mar cfs 33 23 10 3 10
aEfs arrels 29 23 8 5 10
sant cugat fs 26 23 8 2 13
FS Castellar 24 23 7 3 13
centelles aE 19 23 5 4 14
sant Joan de V. fs 19 23 6 1 16
cfs arenys de M. 17 23 5 2 16
fs pineda de Mar 11 23 3 2 18

cb roser  23 19 4
cb Esparreguera   23 18 5
cb salou   23 18 5
sEsE  23 17 6
cb cantaires tortosa 23 15 8
salle reus  23 13 10
cb ciutat Vella  23 12 11
aD torreforta   23 12 11
aEc collblanc b  23 11 12
lluïsos de gràcia   23 9 14
cb alpicat  23 8 15
bàsquet sant boi   23 5 18
CB Castellar  23 3 20
cb Viladecans   23 1 22

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

ch Vila-seca 58 24 19 1 4
cn reus ploms 56 24 18 2 4
cp bell-lloc 50 24 16 2 6
caldes M. 44 24 13 5 6
igualada hc 43 24 13 4 7
chp sant feliu 39 24 11 6 7
hc sentmenat 37 24 12 2 10
phc sant cugat 32 24 9 5 10
ll-llista Juneda 31 24 9 4 11
ch ripollet 30 24 9 3 12
Mollet hc 26 24 7 5 12
hC Castellar 24 24 6 6 12
cp calafell 22 24 7 2 15
chp amposta 22 24 6 4 14
hc Valls 18 24 5 3 16
cambrils ch 14 24 4 2 18

FUTBOL	(UE	Castellar)

DISSABTE 8 Abril
Pepín Valls
09:00  infantil b – polinyà at.
10:30    aleví b – fE grama
10:30    aleví c – can rull r. t. cfu
12:00    benjamí E – Ef barberà
12:00    benjamí f – pb sant cugat 
13:00    benjamí a – tibidabo tr
14:00    benjamí c – Mercantil cE
15:30    cadet c – cercle sabadellès
17:30    juvenil a – ripollet cf 
19:30    cadet b – la planada uD

Partits a fora
09:00  pb sant cugat -  aleví D 
09:00   Mirasol baco -  aleví f 
09:15    Ef base ripollet aD -  aleví E 
10:00    tibidabo tr -  prebenjamí c
11:15    ripollet cf -  benjamí g
12:00    cerdanyola -  benjamí b
12:00    Ef sabadell -  benjamí D
12:00    rubí uE -  aleví a
12:45    can rull rt -  prebenjamí a
14:30    J. 25 sept -  infantil a
15:00    sabadell nord cf -  cadet a
17:00    Matadepera fc -  juvenil b
18:00    llorençà fc -  amateur b

DIUMENGE 9 Abril
Pepín Valls
10:30   prebenjamí b – sabadellenca
12:15     amateur a – Molletense uD

Partits a fora
12:00   fb solsona -  fem cadet inf.
12:00   terrassa 1906 -  juvenil c

AGENDA
setmana del 7 al 13 d’abril

HOQUEI		(HC	Castellar)

DISSABTE 8 Abril
Pavelló Dani Pedrosa
14:00   aleví a – congrés
15:00   escola a – caldes
16:00   aleví b  – salle bonanova
17:15     infantil b – Vilassar hc
18:30   iniciació a – caldes
19:30   sènior 1 cat – igualada hc

Partits a fora
16:00  ch castellet –  benjamí a
16:00  cp Vic -  benjamí b
18:15    sant cugat -  prebenjamí

DIUMENGE 9 Abril
Pavelló Dani Pedrosa
11:30     iniciació b – cE torrelavit
12:30   infantil a – ct barcino

Partits a fora
19:00   ch ripollet –  sènior 2 cat

FUTBOL	SALA	(FS	Castellar)

DISSABTE 8 Abril
Pavelló Joaquim Blume
09:30   benjamí a – aE Montornès 
17:15     juvenil a – cfs santa coloma 
18:30    infantil a – cEfs Manlleu
20:00   cadet b – cn caldes 

Partits a fora
11:00   g. serra -  prebenjamí a 
15:45   santa perpètua -  aleví a 
16:15   Escola pia -  aleví b 

DIUMENGE 9 Abril
Pavelló Joaquim Blume
09:00   cadet a – sant cugat fs 
10:30   infantil b – futsal iris 
18:00   sènior b – Ef Montcada 

Partits fora 
10:00   cEfs Manlleu -  prebenjamí b 
12:30   pineda de Mar fs -  sènior a 
14:00   natació sabadell -  juvenil b 

BÀSQUET	(CB	Castellar)

DISSABTE 8 Abril
Pavelló Puigverd
18:00   sènior b  – cE sant pere

DIUMENGE 9 Abril
Partits fora 
18:30   bàsquet sant boi -  sènior a

RUGBI		(RC	Castellar)

DIUMENGE 9 Abril
Estadi de Colobrers
12:00  rc castellar – rc sitges
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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
· Aprenent/a d’extrusió de plàstics
· Auxiliar de geriatria
· Cambrer/a
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Fresador/a convencional
· Fuster/a ajudant
· Guillotinista
· Manipulador/a de plàstics
· Mecànic/a de camions
· Mecànic/a de carretons elevadors
· Netejadors/es
· Operari/ària de manteniment
· Operari/ària fabricació – manipulació PLV
· Peó muntador d’alumini
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Programador/a informàtic/a
· Responsable de manteniment electromecànic
· Treballador/a familiar

Setmana del 30 de març al 5 d’abril
Es necessita:

cultura

Taller de llibre il·lustrat  a La 
Centraleta amb Noelia Casero

Dissabte, a les 11 h, la llibreria la cen-
traleta ha programat un taller de lli-
bre il·lustrat pensat per a infants de 5 
a 8 anys que porta per nom “adivina 

cúanto te quiero”  de lapEtitEKa, 
amb  l’experta noelia casero. El ta-
ller gira al voltant d’un conte de dues 
llebres. Els àlbums il·lustrats són pe-
tites obres d’art. En aquesta ocasió, 
els petits dibuixaran, pintaran i juga-
ran amb endevinalles.

La mona d’una mona

aquesta setmana, les noies de Quins 
fogons porten una recepta de tempo-
rada per poder preparar, de manera 
ben original, una mona casolana. la 
mona mona és un pastís de xocolata 

amb forma de mico que, com que és 
fàcil de muntar, es pot fer amb els nens  
i fer-los partícips de la festa de pascua. 
una versió casolana del gran clàssic 
de les pastisseries d’aquesta setma-
na. podeu veure el vídeo a lactual.
cat i al facebook de Quins fogons. 

L’il·lustrador castellarenc Joan Mun·
det ha participat, un any més, al Saló 
del Còmic de Barcelona. “És el pri-
mer any que hi vaig participant a la 
carpa d’autors”, explica Mundet, un 
espai on els il·lustradors poden por·
tar dibuixos, esbossos, còpies i origi·
nals, que poden vendre directament. 
“És un espai que et permet fer el 
que no pots fer a la zona comercial, 
on les editorals van a vendre i hi ha 
firmes amb cues quilòmètriques”. 

 Mundet va ser present a la fira 
els quatre dies de durada d’un saló 
que, enguany, es celebrava abans 
de les dates tradicionals per coinci·
dencia amb el Saló de l’Automòbil. 
A l’entrada del saló, hi havia tres es·
pais, un per la zona comercial; al mig, 
una carpa amb el tema d’enguany, 
l’aviació i els còmics, amb avions de 
veritat que sovint s’han dibuixat als 
còmics; “i una sala amb cinc expo-
sicions i, pasada la carpa dels avi-
ons al fons, al segon pis  a mà dreta, 
nosaltres”, explica Mundet.

 Compartint espai amb els il·
lustradors, també hi havia la zona de 
Nintendo, d’Starwars, dels autors i 
dels fanzines. La valoració personal 
és positiva, “va anar molt bé, vaig 
poder parlar amb un Munt d’amics  
la majoria dibuixants i guionistes, 

perquè era un espai mes relaxat”. 
A més, tan dissabte com diumen·
ge, Mundet va tenir l’oportunitat de 
fer una passejada pel saló i “apro-
par-me a una classe magistral de 
Hermann Huppen, premi Angule-
ma l’any passat i aconseguir una 
dedicatòria d’un dels seus llibres”.

 Alguna de les anècdotes que 
Mundet recorda del Saló són, per 
exemple, una persona que li va com·
prar el llibre del Capablanca i volia 
que li dibuixés la cara de l’Alatriste, 
“i un parell de nois, un amb una cà-
mera de filmar, i l’altre amb un full 
on havia dibuixat un còmic molt 
dolent, que em va demanar que li 
comentés”, recorda el castellarenc. 

Joan mundet, present al saló del Còmic 

A dalt, Joan Mundet en una 

imatge feta per un diari de 

Múrcia. A sota, al seu estand 

del Saló del Còmic, amb l’amic 

i dibuixant Elias Garcia, amb 

qui va retrobar-se després de 

més de 30 anys. ||  fotografia 
© VicEntE VicEns / cEDiDa

l’il·lustrador va 
presentar, entre 
altres, la seva última 
novel·la gràfica, 
‘looking for nobody’

  Marina Antúnez

Al Saló del Còmic, Mundet va signar 
els seus darrers llibres: ‘BestSeller’, 
‘Capablanca’ i ‘Looking for Nobody’, 
la seva novel·la gràfica més recent.

 Aquest últim còmic, “el vaig 
començar el 2013, i a partir del  
2014 es va publicar per entregues 
a la revista ‘Lanciostory’, a Itàlia”, 
segons  Mundet. Durant 12 setmanes, 
es va publicar capítol a capítol, fins a 
tenir completa la novel·la gràfica que 
ara Amaníaco ediciones i Cayolargo 
ediciones han publicat al nostre país.

 Alguns dels personatges de 
‘Looking for Nobody’ són recurrents 
en altres llibres com ‘Gary Folch’ i 
‘BestSeller’.

La història és completament 
diferent i suceeix en temps crono·
lògics diferents.“Està dedicat a la 
meva filla Anna, que va marxar a 
l’Argentina una temporada llarga”, 
diu Mundet, i això li va donar la idea 
de l’estudiant a Nashville, per poder 
ambientar l’història als EstatsUnits.

 La noia, per guanyar quatre 
diners, “treballa a hores parcials 
en una productora de discos que 
es diu GB, on li encarreguen que 
trobi o busqui información d’un 
cantant desaparegut que es diu 
Jack Nobody” per editar un llibre 
amb CD amb les cançons de l’artista. 
“Per Skype, la protagonista parla-
rà amb la seva família, que viu al 
poble de Llacera”. 
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robar·se la filla fent con·
torsionisme en un vídeo 
pornogràfic d’internet es 
converteix en un mal de 
cap terrible per al prota·

gonista de l’obra, pare i alcalde de la 
ciutat, interpretat per Lluís Soler. ‘El 
bon pare’ arrenca amb aquesta situa·
ció per complir la màxima de la comè·
dia: engrescar el públic, fer·li passar 
una estona amena. I David Plana ho va 
aconseguir dissabte passat a l’Auditori 
Municipal Antoni Tort amb un quar·
tet de luxe: Lluís Soler, Eduard Buch, 
Teresa Vallicrosa i Georgina Latre. En 
el paper de gendre, Buch, després de 
la representació, valora la rebuda del 
text per part del públic de l’Auditori: 
“Estem molt contents, durant la fun·
ció hem notat que el públic s’ha engan·
xat des del primer moment, amb una 
bona reacció i aplaudiments”. 

‘El bon pare’ és una obra teatral 
que convida a reflexionar a través de 
la riallada. Un còctel estrany que bar·
reja la ironia, el sarcasme punyent i 
l’humor descarnat amb espurnes de 
dramatisme que fan angoixar, a mo·
ments, l’espectador. “L’obra té una es·
tructura de comèdia per a passar·s’ho 
bé, distesa, però també incorpora una 

Reflexió i riallades

T  
Crònica

Direcció: David Plana

títol: ‘El bon pare’

intèrprets: Lluís Soler, Eduard 
Buch, Teresa Vallicrosa i Georgi-
na Latre

lloc: Auditori Municipal

hora: 20.30 h

Dia: dissabte 1 d’abril 

reflexió”, matisa Buch, que ha acapa·
rat una bona part del riure del públic. 

L’argument transcorre durant 
una nit i fins a l’endemà, en un ma·
teix espai. Una escenografia impeca·
ble representa la casa luxosa de l’al·
calde, que poc encaixa amb la imatge 
que pretén projectar. 

El protagonista fins que va veure 
el vídeo ostentava ser un pare com·
prensiu i modèlic. Un home de prin·
cipis, un referent de bé per a tothom. 
Però aquest només és un dels secrets 
que li oculta la filla, que surt amb un 
passerell a qui detesta, un somia·trui·
tes que fa riure a tothom (sobretot a 
l’espectador) menys a ell. I seguida·
ment, un reguitzell de confessions li 
plouen al damunt i s’adona que, tot 
i creure’s un pare molt obert, ningú 
compta amb ell per a prendre decisi·
ons. La mare, en canvi, interpretada 
per Teresa Vallicrosa, rere una apa·
rença despreocupada i superficial, se 
n’assabenta de tot. Lluís Soler es con·
verteix en un sac de boxa que tothom 
linxa a base de revelacions que li eren 
alienes fins que, el pare comprensiu 
que fa d’alcalde modèlic, es desinfla i 
deixa pas al monstre llunàtic que, en 
realitat, amagava.  ||  guillEM plans

D’esquerra a dreta, Eduard Buch, Teresa Vallicrosa, Georgina Latre i Lluís Soler en la representació a Castellar. || Q. pascual

‘salta al buit’, una
explosió d’emocions

Les noies de SOM•Night, d’Espa·
iart, valentes i enèrgiques, van fer 
vibrar l’escenari de l’Esbart Tea·
tral aquest cap de setmana pas·
sat. L’espectacle ‘Salta al buit’ va 
abduir el públic amb una dosi tre·
pidant d’emocions a través de la 
música. Un èxit, aforament com·
plet els tres dies.

“És un concert orientat 
perquè el puguin gaudir tant 
les noies que canten com els es-
pectadors. Busquem un públic 
jove, que no assisteix sovint a es-
pectacles de corals”, explica la di·
rectora de la funció, Sònia Gatell. 
I, efectivament, les artistes van 
gaudir a l’escenari, aconseguint 
mobilitzant el públic juvenil caste·
llarenc. ‘Salta al buit’ és un recital 
ambiciós amb diferents registres, 
amb una gran diversitat musical, 
que compta amb una coreografia 
sincronitzada i un vestuari treba·
llat que canvia per adequar·se als 
passatges de la funció.   

La formació vocal proposa 
un salt al buit, i omple al públic 

Un moment de l’actuació a l’Ateneu el cap de setmana passat. || Q.pascual

La coral SOM•Night va mostra un 
repertori musical divers a l’esbart teatral

ESPAIART | músiCa

amb les veus. Les noies es plantegen 
si s’han de fer grans, si han de créixer 
o no, però la veritat és que a l’escenari 
es fan immenses. El públic viatja des 
de l’amor fins a Chicago, passant per 
una reflexió sobre el pas del temps. Di·
vendres, dissabte i diumenge es va evi·
denciar la complicitat i el treball de la 
coral a sobre de l’escenari de la Sala de 
l’Ateneu. Hero, Adele, Abba, Newsies, 
un cabaret i, entre d’altres, temes de 
Jonathan Larson. En català, castellà i 
en anglès, amb l’acompanyament agut 
d’Adrià Aguilera al piano. 

L’assortiment d’estils ha estat 
la clau per a seduir el públic i engres·
car·lo. “Són molts mesos de treball, 
això no és màgia, és un projecte gran 
i llarg”, puntualitza Gatell, que dirigeix 
la funció. La directora de la coral, a més, 
afegeix que “és un objectiu que com a 
coral es va marcar des que eren pe-
tites, un projecte que està arribant 
a un lloc molt concloent”.

L’espectacle va arribar a Caste·
llar després d’haver passat, anterior·
ment, per l’Hospitalet de Llobregat i 
Sabadell.   ||  guillEM plans
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Maletes
Quartet Mèlt

Dv. 21/04 – 20.30 h

Organització: 
Ajuntament 

+ info: www.castellarvalles.cat
/reservesteatreimusica

Reserva d’entrades:

cultura

Dijous passat, Berta Rubio d’ ElPoblet Edicions, va ser a la biblioteca per 
parlar del llibre ‘Enllaçar·se i altres embolics’, un treball fet a partir de 
contes desenfadats de diversos autors que pretén visibilitzar les famíli·
es no tradicionals, les anomenades ‘enllaçades’. L’acompanyava (a l’es·
querra), la castellarenca Judith Torredefló.  || M.a. 

Rafael Aguilar ha inaugurat una exposició a Cal Calissó que  es  titula Ètnies.
És un recull de pintures de personatges anònims  de diferents ètnies que 
es pot visitar  durant el mes d’abril.  ||  M. a.

BIBLIOTECA | PresentaCió

CAL CALISSÓ | exPosiCió

Enllaçats, una realitat explicada en llibre

Nova exposicició a Cal Calissó

Aprendre a gestionar els sentiments 
a través dels contes, aquesta seria 
una de les moltes lliçons que diu·
menge ens van fer arribar Samfai·
na de Colors amb el seu espectacle 
‘Els tres porquets es caguen de por’ 
que van presentar a l’Auditori Mu·
nicipal Miquel Pont, on van omplir 
tota la sala.

els tres porquets van vèncer la por

l’espectacle de 
samfaina de Colors 
va ser a l’auditori, 
diumenge

Petits i grans es van apropar 
a escolta una història · de fet, més 
d’una · que parteix del tradicional 
conte ‘Els tres porquets’ i que se·
gueix més enllà per a fer·nos conèi·
xer com continua la història.

No hi van faltar els titelles pro·
tagonistes, amb noms propis i tot, en 
el cas dels de Samfaina de Colors: la 
porqueta Maria, el porquet Martí i el 
porquet Marcel. A l’escenari també hi 
va aparèixer el llop, i un gosset pelut 
anomenat Pinxo. I els dos actors, la 
Mirna Vilasís i el Xavi Múrcia, pal de 
paller d’una història que porta mis·
satge. I amb el missatge, aprenen·
tatge. I una gran llicó de vida per a 
cadascú de nosaltres.

TEATRE FAMILIAR | aUditori

Una història que vol mostrar 
la por tal com és, una desconeguda 
que costa de controlar: la por als gos·
sos, por de la foscor, por de quedar·se 
sol... i que vol fer entendre que tots 
som capaços de vèncer·la amb èxit 
si ens ho proposem.

Diumenge, a l’Auditori, la por 
ser presenti per després esvair·se 
entre els aplaudiments entusiastes 
del públic, que també va participar 
activament de les cançons que el Xavi 
va interpretar a la guitarra i veu i la 
Mirna, a la veu. La companyia va de·
mostrar, a l’escenari, la seva vetera·
nia i les hores de treball prèvies que 
fan dels seus espectacles, obres d’art 
en moviment.  ||  M. antúnEZ

Moment de l’espectacle ‘Els tres porquets es caguen de por’. ||  cEDiDa
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El documental de DocsBarcelona 
del Mes presenta aquest divendres 
a partir de les 20 h a l’Auditori el 
documental  Amateurs a l’espai, 
ue parla sobre un dels grans som·
nis de la humanitat: com fer arri·
bar l’home a l’espai. Aquest és el 
repte de dos enginyers amateurs 
que es proposen fer enlairar un 
coet més enllà de l’atmosfera ter·
restre. El documental intenta res·
pondre qüestions com per què és 
tant emocionant intentar arribar 
a l’univers? o si es pot construir un 
coet amb el mateix pressupost que 
costaria fer un cotxe.

L’any 1961 Iuri Gagarin es va 
convertir en el primer home en 
viatjar a l’espai exterior a bord de 
la nau Vostok. Això va fer possible 
que la conquesta de l’espai deixés 
de ser considerada una utopia per 
tots els enginyers i astrònoms del 
món i que la fascinació per l’espai 
i el cosmos s’estengués a tot tipus 
de gent, més enllà dels professio·
nals qualificats. 

En Kristian i en Peter, els pro·
tagonistes d’Amateurs a l’espai, són 
aficionats i hereus d’aquest pensa·
ment, i viuen obsessionats en ex·
plorar i superar el límit que repre·
senta el cel. El seu somni: construir 

un coet que surti de l’atmosfera 
terrestre. Si tenen èxit, Dinamar·
ca serà el quart país de la història 
que envia persones més enllà de 
l’atmosfera terrestre, després de 
Rússia, Estat Units i Xina. En Kris·
tian ha treballat a la NASA durant 
molts anys i en Peter és un engi·
nyer amateur de llarg recorregut 
que ha somniat tota la vida en ser 
un gran cosmonauta com Iuri Ga·
garin o Neil Amstrong. El que pot 
semblar en un inici una idea esbo·
jarrada acaba convertint·se en un 
projecte que els obsessionarà du·
rant més de dos anys. 

No tenen diners ni la infraes·
tructura de la que disposa qualse·
vol agència aeroespacial del món 
per dur a terme un esdeveniment 
de tal envergadura, però això no 
els suposa cap fre per treballar 
en el primer coet danès que pre·
tén arribar a l’espai amb materi·
als que es poden comprar a qual·
sevol ferreteria. 

Amateurs a l’espai és una pel·
lícula sobre l’amistat i sobre com 
convertir un somni en realitat. El 
documental és una iniciativa de Cal 
Gorina, el Club Cinema Castellar 
Vallès  i l’Aula d’Extensió Univer·
sitària.  || rEDacciÓ

Una reflexió sobre el somni 
de fer arribar l’home a l’espai

Fotograma del documental ‘Amateurs a l’espai’. || cEDiDa

DOCSBARCELONA | ‘amateUrs a l’esPai’

La tarda de divendres va tenir lloc al 
pati de la Biblioteca Municipal An·
toni Tort la celebració del Dia Inter·
nacional del Llibre Infantil. Com és 
habitual, la biblioteca es va vestir 
de gala per celebrar aquesta jorna·
da que es dedica a la literatura per 
als més menuts, i que per a molts és 
l’avantsala de la diada de Sant Jordi.

Així, al pati de l’equipament 
municipal va tenir lloc un acte fes·
tiu on es va llegir el manifest del Dia 
Internacional del Llibre Infantil. Tot 
seguit, un total de 19 infants d’entre 6 
i 14 anys van llegir els seus relats de 
poesia i prosa que van elaborar per 
a l’ocasió. Enguany s’ha batut un rè·
cord de participació. “Les estadís-
tiques no són importants però ens 
fa molta il·lusió que hagin partici-

èxit de participació en el dia 
internacional del llibre infantil

Els nens i nenes que han participat a la trobada literària en motiu del Dia Internacional del Llibre Infantil. || r. gÓMEZ

dinou infants d’entre 6 i 14 anys van llegir relats de poesia i prosa

pat tants nens i nenes amb tantes 
ganes i amb contes amb un nivell 
tan alt”, explica Mònica Mimó, tèc·
nica de la Biblioteca Municipal An·
toni Tort.

Durant la trobada literària, es 
van llegir contes i poemes per a tots 
els gustos. Alguns parlaven de follets, 
d’altres de llibres màgics i aventu·
res, i fins i tot un conte de terror, La 
vieja rosa. “Hi ha hagut una mica 
de tot. Un cant a l’amor, tres nens 
han fet un escrit molt reivindica-
tiu sobre la societat, els polítics i 
la corrupció. També s’ha llegit un 
escrit sobre la contaminació i al-
guns de princeses”, detalla Mimó.

Cal destacar que un dels escrits 
que més aplaudiments es va empor·
tar per la seva bellesa i sobtada ma·
duresa va ser el de Fatma Mezouari, 
de 10 anys, que tractava sobre l’amor. 
La jove autora va assegurar que quan 

  Rocío Gómez

BIBLIOTECA ANTONI TORT | literatUra

va crear aquests versos ho va fer per·
què creu “que l’amor és una cosa 
que tothom té dret a sentir”.

El poema de Fatma Mezoua·
ri diu així:
“Quina paraula més bonica podria ar-
ribar a ser,
Si des del fons del cor sortís quan tot-
hom la pronunciés.
De moltes manera es pot manifestar
I per moltes coses es pot sentir,
Si realment tu la sents, fàcilment la 
podràs dir.
L’amor pur i sincer ha de ser, dolç i me-
ravellós també.
D’explicació cap en necessitaràs
Quan tu de veritat el sentiràs.”

Després de la lectura dels re·
lats, els infants han recollit un obse·
qui que ha estat un llibre de La Cen·
traleta. Posteriorment, els nens i 
nenes han participat en una tertúlia 
literària sobre les seves creacions.
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agenda del 7 al 23 d’abril de 2017

ExPOSICIONS

DivenDres 7 
 
19.30 h · MúSICA
Concert del Cor de Gospel
de l’EMM Torre Balada
escola mestre Pla
organització: emm torre balada 

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
org.: assoc. swing around the World

23 h · MúSICA 
Jam Session: Jam Rockera
Cal Calissó
organització: Cal Calissó
 
 
 
DissaBTe 8
11 h · TALLER
“Adivina cuánto te quiero”
taller de llibre il·lustrat, a càrrec de 
noelia Casero
la Centraleta
org.: la Centraleta i laPetiteka

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
12 h · PROPOSTA
SonaSwing al Calissó Vermut, 
amb Maniac’s Band
Cal Calissó
org.: sonaswing i Cal Calissó

16.30 h i 18.45 h · CINEMA
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
 
 
 
DiLLUns 10
de 17 a 20.30 h · PROPOSTA
Donació de sang
local del Centre excursionista
de Castellar
organització: banc de sang i teixits

20 h · PROPOSTA
En To Poètic: poesia trobadoresca
biblioteca municipal
organització: biblioteca municipal
 
 
 

DiMeCres 12
09.30 h · SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CaP
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de salut

 
DiJOUs 13
21 h · PROPOSTA
Afterwork a Cal Calissó, 
amb Toni González
“From Chicago to Castellar”: 
funk, soulful & house
Cal Calissó
organització: Cal Calissó
 
 
 
DivenDres 14
23 h · MúSICA
Jam Session: Jam Jazzera
Cal Calissó
organització: Cal Calissó
 
 
 
DissaBTe 15
11 h · SORTIDA
Caminant amb la història per 
Castellar: Ruta de la Guerra Civil
sortida des de l’antic ajuntament 
(c. major, 74)
org.: Caminant amb la Història i 
arxiu d’Història de Castellar
 
 
 
DiUMenGe 16
 
11 h · SORTIDA
Caminant amb la història per 
Castellar: Ruta l’associacionisme
inscripcions a 
caminantamblahistoria@gmail.com
sortida des del sortidor
de la pl. major
org.: Caminant amb la Història i 
arxiu d’Història de Castellar

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

DiMeCres 19
9.30 h · PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CaP
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de salut
 
 
 
DiJOUs 20
9 h · SORTIDA
Vine i Camina +60: entorns de 
Sant Llorenç - Sant Jaume de 
Vallverd
sortida des del mercat municipal
organització: ajuntament

18.30 h · PROPOSTA
Jocs Florals de l’Escola
Municipal d’Adults
auditori municipal
org.: escola municipal d’adults

19.30 h · xERRADA
Les xerrades de l’Arxiu d’història 
sala d’actes d’el mirador
org.: arxiu d’Història de Castellar

21 h · PROPOSTA
Afterwork a Cal Calissó, amb 
TheGlitchMethod “luxe of 
sounds”: tech-house & groove
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

DivenDres 21
19 h · MúSICA
Concert del Cor de Gospel de 
l’EMM Torre Balada
sala de Petit Format de l’ateneu
organització: escola municipal de 
música torre balada

19 h · PROPOSTA · SANT JORDI
Entrega del IV Premi de Literatura 
Breu de L’Actual i espectacle Tu 
tens el present
biblioteca municipal antoni tort
org.: biblioteca municipal i l’actual
Col·laboració: espaiart

20.30 h · MúSICA
Maletes, amb el Quartet Mèlt
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament
Col·laboració: generalitat de 
Catalunya i diputació de barcelona

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

 
DissaBTe 22
de 9 a 21 h · PROPOSTA
Regal de roses
Per compres superiors a 3 o 6 € 
segons parada
mercat municipal
organització: mercat municipal

de 10 a 03 h · PROPOSTA
Castellar Country Rock & Road 
Meeting 2017
espai tolrà
organització: start Point

d’11 a 13 h · INFANTIL
Sant Jordi i Les 3 Moreres
C. sala boadella
organització: ajuntament

a partir 17 h · PROPOSTA
III Trobada de Bestiari de l’ETC
exposició de bèsties i Correfoc
Pl. major
organització: ajuntament i etC

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

19.30 h · PROPOSTA
homenatge als traductors de 
Shakespeare Joan Sellent i 
Miquel Desclot
auditori municipal
organització: ajuntament

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Solistes
sala blava de l’espai tolrà
organització: Pas de ball
 
 
 
DiUMenGe 23
de 10 a 20 h · FIRA
Fira de Sant Jordi
Pl. d’el mirador
organització: Comerç Castellar i 
ajuntament

12 h i 16.30 h · CINEMA
Batman. La LEGO® pel·lícula
auditori municipal
organització: ajuntament

17.30 h · BALL
Ball de Gitanes amb la colla de 
Joves de Castellar
Pl. del mercat
organització: ball de gitanes

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

18.30 h · PROPOSTA
Ballada de sardanes amb la 
Cobla Vila d’Olesa
Pl. del mercat
organització: ajuntament i asaC

18.45 h · CINEMA
La comunidad de los 
corazones rotos
auditori municipal
organització: ajuntament

“Ètnies”, de Rafael Aguilar
Del 3 al 30 d’abril, en horari d’obertura
de l’equipament
cal calissó
organització: cal calissó i rafael aguilar

“A l’abril cada paraula val per mil” 
Exposició de frases fetes i gimcana 
lingüística
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

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

100 metros
COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió original (castellà)

30 d’abril
18.45 h

PRÒXIMAMENT www.castellarvalles.cat

Es por tu bien

16.30 h i 18.40 h

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

09 d’abril

COMÈDIA
Versió original (castellà) 2017
Durada: 93 min
País: Espanya
Direcció: Carlos Therón
Intèrprets: José Corona-
do,  Javier Cámara,  Rober-
to Álamo,  Pilar Castro,  Car-
men Ruiz,  María Pujalte,  
Silvia Alonso,  etc.

Sinopsi: Les filles dolces d’Arturo, Poli i Chus han decidit llançar 
el seu futur a les escombraries amb tres xicots que, a judici dels 
sus pares, són abominables. Així que l’única solució és unir for-
ces per desempallegar-se d’ells com sigui.

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

SPOCK

GORJUSS

ENZO

raça: x  ·  Pèl: mig ·  sexe: mascle
en adopció des de setembre de 2015

raça: x ·  Pèl: curt  ·  sexe: mascle
en adopció des d’agost de 2016

raça: x ·  Pèl: semi llarg  ·  sexe: mascle
en adopció des d’octubre de 2015

SÓC A CALDES ANIMAL

ADOPTA’M

 edat: 2 anys

edat: desconeguda

edat: cadell

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
diVendres 7 EUROPA
dissabte 8 EUROPA
diUmenge 9 EUROPA
dillUns 10 CASANOVAS
dimarts 11 ROS
dimeCres 12 PERMANYER
diJoUs 13 VICENTE
diVendres 14 VICENTE 
dissabte 15 VICENTE
diUmenge 16 VICENTE
dillUns 17 VICENTE
dimarts 18 CASANOVAS
dimeCres 19 ROS
diJoUs 20 PERMANYER
diVendres 21 GERMÀ 

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

“La gent guanya quan se la coneix. Guanya en misteri”
Paulhan

@neiona @edunardu @latarda
butterfly goran bregovic al palau programa 1.000 a cardona

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’hISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Sembla que es tracta de la primera exposició de pintura que hi va haver a Castellar. Segons relata 
Alfons Gubern en uns manuscrits, aquella primera exposició es va celebrar en un annex del cafè 
Trink·Hall, i hi participaren el mateix Gubern i Josep Farell, que seria el pintor fotografiat aquí,  tot 
i que ningú ens ho ha pogut confirmar (si algú el coneix li agrairem que ens ho comuniqui!). Entre 
els quadres, hi reconeixem una vista de can Barba, la casa de can Carner i un autoretrat de l’autor.  
|| fons: JauME Juliana i cabré || arxiuhistoriacastEllar@gMail.coM ||  facEbooK.coM/arxiuhistoria 

Primera exposició de pintura a Castellar, 1931

penúltima

TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça Major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · osb  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

DEFUNCIONS 

Paul de henau
93 anys · 29/03/2017
Josep Sans Vila
87 anys · 31/03/2017
Joan Planchart Bayés
78 anys · 01/04/2017
Montserrat Ayno Giménez
87 anys · 05/04/2017
Rosa López Casasayas
89 anys · 06/04/2017
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la contra

Rosa Maria Baró

L’escola actual 
ens ajuda a fer un 
projecte de vida 

Mestra d’ESO a FEDAC - Castellar

Q
. p

a
s
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La seva professió és, alhora, la seva vocació. Entu-
siasta, perseverant, pacient, creu que l’escola ha 
d’incloure les noves metodologies d’aprenentatge   

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
no donar-me per vençuda 
Un defecte que no pots dominar?
xerro massa
Una persona que admires?
la gent implicada i transformadora 
La teva paraula preferida?
consideració
Quin menjar t’agrada més?
la xocolata
Un llibre?
‘la plaça del diamant’ 
Una pel·lícula?
‘Memòries d’Àfrica’
Un viatge?
Em queda tan per veure, ho voldria 
veure tot
L’educació ideal??
una bona combinació de l’educació
 a casa i l’educació a l’escola
L’alumnat ideal?
considerat, educat i curiós
Un somni?
no fer mal a ningú i fer bé la meva feina

”

“

· Et consideres una mestra vo-
cacional?
Del tot! Ja de ben petita, jugava a ser 
mestra. M’agradava pensar que un 
dia podria ser com els mestres que 
m’ensenyaven a mi, pensava, eren 
persones que m’obrien els ulls al 
món. Subscric la frase que diu que 
l’educació no és per fer miralls sinó 
per obrir finestres, perquè jo vaig 
tenir molt bons professors que em 
van obrir moltes finestres. 

· I quan vas encaminar els estudis 
cap a aquesta professió?
A secundària, quan ja ets més consci·
ent de tot i et sents més gran, jo con·
tinuava seduïda amb la idea de ser 
mestra. Vaig fer magisteri a la UAB 
i, després, filologia catalana, però no 
tant pel vessant de filòloga sinó per 
a poder ensenyar a nens i nenes més 

grans. I així ha estat, sempre he fet de 
mestra a nens i nenes de 10 a 16 anys, 
mai a més petits. Molts dels mestres 
que vaig tenir eren molt bons i ac·
tualment  estan en grups de treball 
punters d’investigació.

· Quina disciplina t’agrada més?
Les humanitats em fascinen, però no 
hi ha res que no m’interessi, més 
aviat, em sap greu no saber·ne. Quan 
em parlen de temes que no domino 
penso que en voldria saber. Sobre·
tot, en el món actual, que t’has de 
reciclar contínuament. A l’escola 
on treballo, faig de mestra de cata·
là, principalment.

· Com veus els alumnes d’avui?
Com que a mi m’agrada tot, a vegades 
els dic: com pot ser que no us agra·
di? Però he d’afirmar que ells tenen 
somnis i projectes, encara que a ve·
gades els fa l’efecte que, fins que no 
triïn una especialitat, no brillaran. 

I no és així, si treballen amb qua·
litat podran fer valer el seu talent. 
Ho han de fer ara i bé. Hi ha alum·
nes que tenen somnis molt elevats i 
és important que els ho fem veure. 

· Quina responsabilitat té l’es-
cola en l’educació dels infants?
Té una gran responsabilitat, i cada 
cop, aquesta és més gran.  El que 
ens preocupa als mestres és que els 
alumnes trobin gust a la feina ben 
feta, que s’entusiasmin per aprendre. 
Sempre s’ha esperat molt, de l’esco·
la, i ara els pares estan molt més pen·
dents de l’educació, es formen molt, 
hi ha escola de pares, llegeixen les no·
tícies, estan en debats, etc. Per tot 
plegat, fa que estiguin més sensibi·
litzats i que l’exigència cap a l’escola 
sigui més gran. Abans, es confiava 
més cegament en els mestres, però 
avui, les famílies són molt més crí·
tiques perquè, de fet,  vivim en una 
societat molt crítica. 

· I com ho viviu, els mestres?
Tot això té una contrapartida, i és 
que les famílies opinen més i cre·
uen que en saben molt. Ells ens en·
treguen el més sensible, que són els 
seus fills, que esperen que compren·
guem i atenguem, i és clar que hem 
de fer tot això, però a vegades, ens 
cal explicar molt bé perquè fem o 
deixem de fer les coses perquè en·
tenguin que nosaltres tenim mol·
tes més eines que ells com a pares. 
El professorat és gent, en general, 
molt motivada. Se’ns ofereix molta 
formació i també aprenem fent, com 
els nostres alumnes.  

· I les famílies?
Les famílies s’impliquen més, la gent 
té interès perquè els fills avancin i 
esperen que l’escola ho faci molt bé. 
Les coses que nosaltres fem i decidim 
no estan preses a la babalà. Veiem 
moltes coses, tenim una perspecti·
va més àmplia, treballem a prime·

ra línia, a l’aula, i a més parlem amb 
molts professionals com nosaltres. 
I les famílies no sempre ho tenen 
en compte. 

· Com valores els canvis que viu 
l’educació actual?
Els nens del segle XXI aprenen, 
viuen, pensen i senten de maneres 
diferents a les que vivien, pensaven 
i aprenien  i sentien en temps pas·
sats i això, l’escola, ho ha d’entendre 
i ha de buscar maneres més adients 
perquè els infants treguin el màxim 
rendiment d’ells mateixos. L’arma 
per transformar el món és l’educació, 
l’escola actual ens ajuda a fer un pro·
jecte de vida i les noves metodologies 
hi ajuden moltíssim perquè són més 
atractives, més actives i l’alumne és 
protagonista. Això no vol dir crear 
del no res; per crear necessitem co·
neixements, habilitats, competèn·
cies. Els projectes ens permeten el 
treball en equip, més engrescador. 

 Marina Antúnez


