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Setmanari d’informació local

Els ‘Capgirats’ van ser una de les atraccions de la 39a edició de l’Aplec de Castellar Vell diumenge passat. || Q. PASCUAL

Com a casa
Famílies i entitats mantenen viva la 
tradició de l’Aplec de Castellar Vell

La Unió Esportiva assegura 
la promoció d’ascens

unió esportiVA | P12

CuLturA | P18

un triomf a les acaballes del partit contra 
el Caldes (1-0) aconsegueix el play off
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L’aire de Castellar, poc contaminat

Estació per mesurar l’aire de Castellar de la Casa Massaveu || ARXIU 

Castellar del Vallès ocupa la segona 
posició en l’informe de qualitat de 
l’aire que elabora la Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de Barcelona. L’infor-
me de 2016 revela que el valor mitjà 
anual de partícules en suspensió a 
l’aire (PM10) a Castellar és de 17 mi-
crograms per metre cúbic, un menys 
respecte l’any anterior. Així, l’estació 
de Castellar ocupa la segona posició 
de les quinze poblacions analitzades 
a la província de Barcelona, pel que fa 
als valors de partícules més baixos, 
superant només els del municipi de 
Berga. En el total de les 15 estacions 
analitzades s’ha assolit globalment 
una mitjana de 20,8 micrograms de 
partícules PM10 per metre cúbic, 3,8 

La vila ocupa la 
segona posició 
en l’informe de la 
qualitat de l’aire 
de la Diputació

 Redacció

micrograms més que els registrats 
al municipi.  

Fent un estudi de l’evolució de 
les dades de Castellar, el captador si-
tuat a la Casa Massaveu va obtenir 
l’any passat el segon valor més baix 
dels darrers deu anys (només va ser 
inferior el 2013, amb 15 micrograms 

MEdi AMbiEnt | Aire

de PM10 per metre cúbic). La mitja-
na anual registrada en els darrers 10 
anys a Castellar ha estat de pràctica-
ment 21,7 micrograms de partícules 
PM10 per metre cúbic.

Aquestes xifres es troben molt 
per sota dels límits que estableixen 
la directiva europea i la normativa 

el trànsit i la contaminació

Les partícules en suspensió de l’ai-
re, que són un dels contaminants at-
mosfèrics que més preocupen des del 
punt de vista de la salut, estan consti-
tuïdes per una gran varietat de com-
postos, que varien tant en les seves 
característiques físiques com en els 
seus orígens. 

De fet, el trànsit és el responsa-
ble d’una part molt important de les 
emissions. A part de la combustió, 
tots els vehicles emeten partícules 
per desgast dels pneumàtics, frens 
i embragatge. 

D’altra banda, les intrusions 
de pols saharià del nord de l’Àfrica 
produeixen puntualment durant al-
guns dies a l’any un increment de les 
concentracions de partícules PM10. 
Aquest és el cas dels tres registres 
amb nivells més elevats registrats 
l’any passat.

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès participa de la Xarxa de Vigi-
lància i Previsió de la Contaminació 
Atmosfèrica de la Diputació de Bar-
celona des de l’any 1990. L’any 2005, 
aquesta administració va reconver-
tir els aparells d’aquesta xarxa en 
captadors homologats de les partí-
cules PM10.   

estatal en aquest àmbit, que fixen 
un valor límit per a la protecció de 
la salut de 40 micrograms per metre 
cúbic de mitjana anual.

més dades

Respecte les dades obtingudes l’any 
2016, també cal assenyalar que el 
valor diari mínim assolit va ser de 2 
micrograms per metre cúbic, men-
tre que el valor diari màxim va ser 
92 micrograms per metre cúbic. A 
més, l’informe assenyala que en tan 
sols 3 dels 216 dies que es van mesu-
rar es van superar els 50 micrograms 
per metre cúbic. Segons estableixen 
la directiva europea i la normativa 
estatal, aquest valor diari no es pot 
superar més de 35 vegades per any. 

Les dades s’han obtingut a par-
tir de les mesures que la Regidoria 
de Sostenibilitat i Medi Natural va 
prendre durant 216 dies en un cap-
tador de partícules instal·lat a la co-
berta de la Casa Massaveu, un equi-
pament municipal situat al carrer 
de l’Església. Aquesta estació per-
met analitzar els contaminants at-
mosfèrics en immissió a partir de les 
partícules amb diàmetres inferiors 
a 10 micrograms (PM10), que que-
den retingudes en un filtre específic. 
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el nombre de nens 
i nens que reben 
aquest sagrament 
ha disminuït molt 
en els darrers anys

El maig és època de comunions.  En-
guany l’han fet a Castellar 28 nens i 
nenes entre els dies 7, 14 i 21 de maig. 
Però com altres litúrgies catòliques, 
aquestes estan en descens. “En ge-
neral hi ha una baixada en tot, en 
casaments, batejos, anar a missa... 
però nosaltres d’una banda, ens 
ho prenem com a un repte, i per 
l’altra com una realitat. Sí que és 
cert que hem perdut gent però hem 
guanyat en convenciment, la gent 
abans, potser venia per tradició o 
costum i ara es més per fe”, expli-
ca el mossèn de la parròquia de Sant 
Esteve, Joaquim Fluriach. L’any 2009 
van fer la comunió 58 nens, l’any 2016, 
41, aquest any 28 i per l’any 2018 és 
previst  que la facin 38, infants que 
ara estan fent el primer any de ca-
tequesi. “A Castellar, la cateque-
si, és a dir el curs de preparació 
del nens, és de dos anys, on s’en-
senyen els continguts bàsics de la 
fe, com el calendari litúrgic, el mis-
satge de Jesús... Enguany tenim 12  
catequistes, tres d’ells molt joves, 
cosa que es bo perquè connecten 
molt bé amb els nens”. 

Val la pena destacar que, segons 
Fluricah, ara són els nens qui dema-
nen fer la comunió. “En els darrers 
anys passa una cosa molt curiosa, 
que els nanos demanen venir, més 
que els pares els portin. Potser a 
casa la iaia li ha comentat i són ells 
qui ho demanen”. 

Fa uns anys, la part més reli-
giosa anava de la mà del negoci que 
generaven les comunions. Gairebé 
semblaven casaments. El dispen-
di que feien les famílies en el convit, 

Menys comunions, però amb més fe
REligió | inFànCiA

Enguany, han fet la comunió 28 nenes i nens dividits en tres diumenges. En la imatge, un dels tres grups.  ||  SAndRA gALeRA

 Cristina domene

+ COMUniOnS

Celebracions  
menys fastuoses

La disminució del nombre de nens 
i nenes que fan la comunió afecta 
directament als negocis que 
participaven d’aquestes celebra-
cions. Restaurants, fotògrafs, 
botigues de roba o pastisseries.
Des de la pastisseria Andreví, 
Maite Truyols assegura que la 
situació ha canviat molts en els 
darrers anys. “Fa anys, a banda 
dels pastissos i de les figuretes, 
també ens encarregaven el 
recordatori -la figureta, de 
vegades amb confits, on posaven 
el nom i la data de la comunió-. 
Ara però, això ja no ho fem, 

Dos tallers que tindran lloc la setma-
na vinent al Casal Catalunya comme-
moraran a Castellar del Vallès el Dia 
de la Salut de les Dones, que se cele-
bra arreu del món cada 28 de maig.
La primera de les propostes és un ta-
ller de sòl pelvià que anirà a càrrec de 
Mireia Vidal, fisioterapeuta especia-
litzada en obstetrícia, uroginecologia 
i coloproctologia, i que tindrà lloc di-
mecres 31 de maig a les 19 hores. A la 
mateixa hora, però l’endemà dijous, 
s’ha programat el taller “Risoteràpia: 
experiència divertida, relaxant i oxi-
genant”, una activitat que conduirà 
Judit Sambolà, de LaSaladeSer, tera-
peuta gestalt i coach. Ambdues acti-
vitats són gratuïtes i obertes a tota la 
població. Per obtenir més informació 
i també per formalitzar les inscripci-
ons cal contactar amb el telèfon 93 714 
40 40 (extensió 1500).  || RedACCIó

diA SAlUt dOnES | ACtes

diA SEnSE tAbAC | ACtes

Tallers sobre sòl 
pelvià i risoteràpia

Castellar del Vallès s’ha adherit un 
any més a la campanya amb motiu 
del Dia Mundial sense Tabac, una 
efemèride que se celebra cada 31 de 
aig i que enguany respon al lema ‘El 
tabac, una amenaça per al desenvo-
lupament’, escollit per l’OMS. El mu-
nicipi també s’ha adherit a la 18a set-
mana sense fum que porta a terme la 
Societat Catalana de Medicina fami-
liar i comunitària. El 31 de maig, co-
incidint amb l’activitat Camina i fes 
salut, es repartiran cartells i punts 
de llibre. D’altra banda, des de di-
jous passat i fins al dia 31 de maig, hi 
haurà la taula informativa ‘D’esquena 
al tabac, respirem a fons!’al CAP, que 
també farà intercanvi de cigarretes 
per fruites saludables.  || RedACCIó

Taula informativa i 
caminada saludable

bREUS

els vestits i la festa no casava amb 
el missatge de solidaritat que es vol 
enviar amb aquest sagrament.  “Des 
que va començar la crisi aquest 
‘boom’ de les celebracions ha bai-
xat”, explica Fluriach. “Des de la 
parròquia intentem traslladar a 
les famílies que les celebracions no 
siguin extraordinàriament sump-
tuoses, cosa que amb la crisi s’ha 
anat aconseguint i els animem a 
que facin un gest de solidaritat, 
col·laborant, per exemple, amb 
alguna entitat o ONG”. Segons el 
mossèn, les famílies hi participen des 
del principi: “Els diem que s’ha de 
celebrar i que el nen s’ha de sen-
tir protagonista i els hi va molt bé 
perquè celebren d’alguna manera 
que el nen es fa gran. Sí que diem 
que tinguin en compte la solidari-
tat i que li donin menys importàn-
cia als regals”. 

sembla que la moda ha canviat”. 
Des de la pastisseria expliquen 
que ara, bàsicament, els hi 
encarreguen pastissos, per portar 
a casa o per portar-lo al restaurant 
on fan la celebració. “Aquest 
any, en portem encarregats 
quatre, la demanda ha baixat 
molt respecte fa uns anys. Ara, 
molta gent opta per celebrar-ho 
a casa amb la família més 
propera”. Truyols recorda que 
abans el costum era un altre. “Jo 
recordo que a la meva comunió 
vaig convidar tots els companys 
de classe. Vam preparar un 
esmorzar a casa i van venir tots”.
Respecte els tipus de pastissos, 
normalment demanen els clàssics, 
el de nata i trufa, que pot agradar 
a tothom. “Ara que fa calor, 
també preparem semi freds”. 
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Els alumnes amb avis i àvies de la residència nord Egara dimarts poassat.  ||  R. gómez

Fa dues setmanes, va obrir les 
seves portes al carrer Mont-
cada, 32 el nou restaurant de 
cuina oriental Sekkei Sushi. En 
paraules del seu cap de cuina, 
David Bastus, el nou establi-
ment “fa una ferma aposta pel 
producte de qualitat i de pro-
ximitat, per exemple fent ser-
vir arròs prèmium i anguila 
del Delta de l’Ebre i gambot 
de Palamós”. L’equip del res-
taurant està format  per dos 
cuiners de calent, un altre a 
la barra del Sushi i dos cam-
brers que atenen els clients de 
dimarts a diumenge de 20.30 a 
les 23.30 hores. El local, que té 
dues plantes, ofereix una de-
gustació d’entrants com unes 
patates braves costumitzades 
a l’estil japonès servides amb 
maionesa de wasabi i un toc 
de romesco i, per aquells a qui 
no els agradin la combinació 
de peix cru i arròs marinat, 
Sekkei Sushi també elabora un 
rotllo amb carn picada i, en lloc 
de l’alga nori, tires de bacon.  

|| RedACCIó

Un nou 
restaurant 
japonès a 
la vila

SEkkEi SUShi | CoMerç

De vegades els infants ensenyen als adults 
lliçons que amb el temps han desaprès, 
o han enterrat entre les desenes de tas-
ques pendents que s’amunteguen en el 
dia a dia. Aquest és el cas dels alumnes 
de 5è de primària de l’escola Emili Car-
les-Tolrà, que ens recorden la importàn-
cia de vetllar per la nostra gent gran amb 
un gest tan senzill com dedicar-los una 
estona del seu temps.

Així, després de les vacances de Set-
mana Santa, l’escola Emili Carles-Tolrà 
va posar en marxa un projecte per fer 
possible que els infants de 5è de primària 
del centre visitessin les residències de la 
vila per fer companyia els avis i les àvies, 
i dur a terme activitats amb ells. Tot ple-
gat, va sorgir en una assemblea escolar 
on els mateixos alumnes van proposar 
realitzar aquesta activitat com una ex-
traescolar més, fora de l’horari lectiu. 
La visita dels alumnes a una residència, 
on van copsar la soledat dels interns, va 
ser el detonant del projecte.

La prova pilot del projecte es va 
posar en marxa l’abril passat a la resi-
dència Nord Egara. Els alumnes visiten 

els infants prenen la residència nord egara
Alumnes de 5è  de primària de l’escola  l’emili Carles-tolrà visiten la residència castellarenca tres tardes a la setmana

 Rocío gómez 

EdUCACió | eMiLi  CArLes-toLrà

l’espai tres tardes a la setmana per com-
partir una estona amb la gent gran, jugar 
a jocs de taula, fer manualitats o activi-
tats musicals. Tots els alumnes del curs 
de 5è de primària han volgut participar 
en l’experiència, fet que ha obligat a que 
s’estableixin torns per visitar la residèn-
cia. “Ens va arribar una carta escrita 
pels nens i nenes en què ens proposa-
ven venir, i ens va semblar molt bona 
idea. Per als avis, és una manera d’en-
tretenir-se i de  relacionar-se amb més 
gent fora de la residència i dels famili-
ars que els visiten. Hi ha avis que tenen 
dificultats per sortir a passejar”, expli-
ca Érika Peñuela, educadora social de la 
residència Nord Egara.  L’Érika s’encar-
rega de dinamitzar les activitats i de re-
collir les propostes dels infants, una ini-
ciativa que ha arrenca de manera “molt 
positiva” i que es podria repetir el pro-
per curs.

D’altra banda, per als infants del 
centre castellarenc l’activitat els ajuda a 
conèixer “la generació que ha construït 
el món en què viuen”, a més d’aprendre 
de les vivències i les experiències dels avis 
i àvies, i d’educar-los “en valors com el 
respecte a la gent gran”, apunta l’edu-
cadora social. 

Castellar del Vallès s’addhereix a 
l’Associació Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària. La re-
gidora de Dinamització Econòmica, 
Anna Marmol, i l’enginyera d’acti-
vitats, Elisabet de la Rosa, van as-
sistir el passat 17 de maig, a l’acte 
formal de constitució de l’Associ-
ació Xarxa de Municipis per l’Eco-
nomia Social i Solidària (XMESS), 
amb l’adhesió formal de 31 ajunta-
ments, incloent el de Castellar del 
Vallès, que representen el 44% de la 
població de Catalunya.

Els objectius fundacionals de 
l’associació són promoure, reforçar 
i consolidar l’economia social i so-
lidària, fixar objectius i estratègies 
comunes i fomentar la cooperació i 
l’acció conjunta dels diferents mu-
nicipis alhora d’impulsar polítiques 
públiques.

El Pla de Treball 2017-2019 que 
s’ha marcat la XMESS té tres líni-
es estratègiques d’actuació: ajudar 
a enfortir l’economia social i solidà-
ria a cada municipi, incidir i rela-
cionar-se amb altres actors, i vi-

Adhesió a la Xarxa per 
l’Economia Social i Solidària

MUniCiPiS | economia

31 ajuntaments aposten “pel foment de 
noves formes de produir i consumir”

La franquícia a Castellar del Vallès de Vinalium, especialitzada en vins i 
licors, s’ha traslladat de local. Abans estava en un local de 60 m2 del car-
rer Passeig i ara des de dissabte ocupa un local de 135 m2  al carrer Mont-
cada, 5. “Aquest nou local esn dona més possibilitats, podrem ampli-
ar l’oferta  i fins i tot oferir degustacions d’aquí a poc”, assegura el 
responsable de la botiga, Albert Cucurull. Actualment, Vinalium ofereix 
1.200 referències de vins i de licors i “la idea és anar incorporant refe-
rències noves, afegint sobretot vins internacionals”. Vinalium ofereix 
referències de vins, vi a granel, licors, caves, xampanys, vinagres, cerve-
ses artesanes i fins i tot refrescos i un altre tipus de begudes, a més d’un 
petit assortit d’aliments como conserves, olives o fruits secs.  Actualment,  
la cadena Vinalium compta amb 42 establiments oberts a la província de 
Barcelona, un a Girona i un altre a Andorra.  || J. RIUS

La botiga Vinalium es 
trasllada al carrer Montcada

Copa de cava amb els assistents a la inauguració de la  nova botiga divendres. || CedIdA

COMERç | CAnVi D’ubiCACió

sualitzar la Xarxa i les iniciatives 
relacionades amb l’àmbit per part 
dels seus membres.

Per tirar endavant el Pla, s’ha 
elegit una Comissió Executiva for-
mada per diversos municipis que 
representen la diversitat territorial 
i de dimensió dels municipis mem-
bres de la xarxa.

Els ajuntaments que van par-
ticipar a l’acte fundacional de la 
XMESS són 31, després que els 
plens municipals respectius ho 
hagin aprovat: Arbúcies, Argen-
tona, Artés, Badalona, Barcelona, 
Cabrils, Cardedeu, Castellar del 
Vallès, Celrà, Cerdanyola del Va-
llès, Cornellà de Llobregat, El Prat 
de Llobregat, Girona, Manlleu, Ma-
taró, Mieres, Montornès del Vallès, 
Navàs, Palafrugell, Ripollet, Saba-
dell, Salt, Sant Adrià de Besòs, Sant 
Boi del Llobregat, Santa Coloma de 
Gramenet, Santa Margarida i els 
Monjos, Santa Perpètua de Mogo-
da, Terrassa, Vilafranca del Pene-
dès, Vilanova i la Geltrú i Vilassar 
de Dalt.  || RedACCIó
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FASE DE 
DIAGNOSI: 
ON SOM?

Si voleu rebre informació prèvia, podeu inscriure-us a 
www.castellarvalles.cat/plaestrategic

organització: ajuntament

el pla estratègic 

Castellar 20/20 té per 

objectiu reflexionar 

sobre la situació actual 

del municipi i el seu 

entorn i definir quina 

estratègia de municipi 

volem per a la dècada 

dels 20.

àmbit econòmic: Dijous 8 de juny, 18.30 h

àmbit social: Dijous 15 de juny, 18.30 h

àmbit de territori: Dijous 29 de juny, 18.30 h

Oberts a tothom!
Durada dels tallers: 2,5 h cadascun

tallers deliberatius
Sala OpenSurf El Mirador 

(pl. d’El Mirador, s/n)

Organització: Hi col·labora:

Divendres 2 de juny 
de 17 a 19.30 h

 a la plaça d’El Mirador

MERCAT 
D'INTERCANVI 
Joguines, roba, llibres 
i objectes en bon estat 
sense necessitat de 
diners!
Porta el que vulguis 
intercanviar... 
exposa-ho a les taules 
que hi haurà a la plaça... 
busca allò que t’agradi... 
INTERCANVIA!

ACTIVITATS
Berenar
Taller de xapes
L’arbre dels desitjos
Impressionats per la natura
Teixits educatius
L’aventura dels residus
Crispetes a pedals
Taller del riu: la xarxa tròfica i 
els seus elements
Taller petjada hídrica
Entrega de diplomes del 
Projecte Rius
Hola Watty

política

La diputada vallesana al Congrés dels 
Diputats, Lourdes Ciuró, va exposar 
dilluns passatel posicionament del 
Partit Demòcrata en relació als Pres-
supostos Generals de l’Estat (PGE) i 
les esmenes presentades en l’àmbit 
de la comarca del Vallès Occiden-
tal. Per la diputada els pressupostos 
demostren “que l’Estat Espanyol 
està desconnectant a marxes for-
çades de Catalunya amb una evi-
dent manca d’inversions”, segons 
constata el partit en un comunicat.

Ciuró ha posat en relleu que els 
PGE haurien de servir per impulsar 
un model determinat de societat, la 
competitivitat de la zona i fomen-
tar el benestar de les persones i que 
“en cap cas haurien de servir per 
reclamar actuacions que s’hauri-
en de fer d’ofici”.

En l’àmbit comarcal, Ciuró ha 

Connectar Castellar amb la b-40

Ciuró amb representants del PdeCAt de la comarca. || CedIdA

La diputada a 
Madrid del pDeCAt 
Lourdes Ciuró ha 
fet aquesta petició 

reclamat un cop més la connexió entre Castellar i la B-40. 
La diputada del PDeCAT ha assenyalat que els veïns i veï-
nes de Castellar “estan farts d’haver de passar per Saba-
dell per poder anar a buscar l’autopista. Cal una via que 
descongestioni les diferents vies de Sabadell”. 

Ciuró  va visitar Castellar a les darreres eleccions gene-
rals demanant precisament aquesta acceleració en la conne-
xió del municipi vallesà amb la xarxa bàsica de carreteres. 
La diputada vallesana del PDeCAT “reclama de manera 
immediata posar remei en una congestió diària de Gran 
Via de Sabadell per falta d’una bona connexió de Caste-
llar del Vallès”. 

 Jordi Rius

PdECAt | esMenes ALs pressupostos

En Comú Podem Castellar ha estat reba-
tejat com a Castellar en Comú. El nou nom 
s’adapta a la nomenclatura de Catalunya en 
Comú (fins diumenge, Un País en Comú), 
“un moviment polític transversal, pro-
gressista, sobirà i d’esquerres”, segons 
defineixen els comuns castellarencs a tra-
vés d’un comunicat. El nom “reflecteix 
perfectament la voluntat que tenim de 
guanyar un país en comú per a tothom 
i fer-ho transversalment i des dels mo-
viments de lluita i reivindicacio de jus-
tícia social, des de baix demostrant que 
es pot fer política d’una altra manera”, 
explica Castellar en Comú. També volen 
destacar que la decisió del nom l’han pres 
els milers de militants d’una formació que 

Naixement de Castellar en Comú

“neix d’unificar en un mateix espai una 
part molt representativa de les esquer-
res sobiranistes i moviments de lluita 
social de molts barris, ciutats i pobles 
d’arreu de Catalunya”.

“Des de fa gairebé 1 any i mig els 
companys de Podem Castellar i de ICV 
treballem plegats proposant diverses 
millores per al nostre municipi”, recor-
den en l’esmentat comunicat i posen com 
a exemples la millora aprovada per el Par-
lament de la carretera B-124, l’ampliació i 
obertura de les urgències al CAP o l’acord 
amb l’equip de govern de les modificaci-
ons de les ordenances mediambientals per 
a l’instal·lació de plaques fotovoltaiques i 
compostatge, entre d’altres.  || RedACCIó

Foto de família dels membres de Castellar en Comú, abans En Comú Podem Castellar. || CedIdA

En COMú POdEM CAStEllAR | nou noM
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política

Dijous passat, va tenir lloc l’Assem-
blea anual de militants de la Secció 
Local de Castellar del Vallès d’ERC 
i van ser aprovats per unanimitat els 
informes d’actuació i estats de comp-
tes, tant de la Secció Local com del 
Grup Municipal. També es va deci-
dir mantenir com a president Oriol 
Martori i es van fer alguns canvis 
en la Comissió Executiva. Marto-
ri va destacar com a balanç, “l’èxit 
de les activitats dins la campanya 
Fem República, l’augment de mili-
tància durant els darrers mesos, 
la consolidació de la Beca Oriol 
Papell i les activitats al carrer”.

En l’apartat de renovació de 
càrrecs de la Comissió executiva, van 
ser confirmats com a nous membres 
el regidor Ferran Rebollo, que assu-
mirà la tasca de Tresorer, en subs-
titució de Santi Vilalta; la filòloga i 
professora Sílvia Nicolás, que tin-
drà cura de la Secretaria de la Dona, 
en substitució d’Isabel Moreno, i el 
jurista i articulista Gerard Queve-
do, que serà el nou Secretari de Co-
municació, en substitució d’Eulàlia 
Sagrera. La resta de membres de 
l’Executiva continuaran en les seves 
funcions respectives: Oriol Martori 

Oriol Martori manté la 
presidència local d’ERC 

Els militats socialistes de Castellar van donar el passat diumenge el seu 
recolzament aclaparador a Pedro Sánchez en les primàries del PSOE ce-
lebrades el passat diumenge. En total, va votar 45 dels 60 militants amb 
dret a vot (un 75%). Pedro Sánchez va obtenir 41 vots (el 91,11 %), mentre 
que Susana Diaz es va haver de conformar amb tres vots (6,66%) i Patxi 
López amb un (2,23%). Ignasi Giménez, alcalde de Castellar i un dels prin-
cipals promotors del grup de suport a Pedro Sánchez a Catalunya durant 
les primàries, ha mostrat la seva satisfacció pels resultats obtinguts: “Ha 
guanyat la millor opció per Catalunya. Amb Pedro Sánchez a la se-
cretaria general del PSOE s’obre un nou escenari de diàleg i entesa. 
Com ja vaig dir en el seu moment, els socialistes recuperarem el nos-
tre lloc a l’esquerra, lluitant contra les polítiques del PP i les seves 
corrupteles. Amb Pedro Sánchez ha tornat la il•lusió”.

“Pedro Sánchez”, afegeix Giménez, “ha estat el guanyador in-
contestable en un procés de primàries que ha estat tot un exemple 
de democràcia, transparència i participació. Ara toca recuperar la 
unitat i treballar per tornar a ser l’alternativa progressista al Parti-
do Popular”.  || RedACCIó

Suport aclaparador del 
PSC de Castellar a Sánchez 

l’exregidor del PSC Manel Fitó vota a les primàries. || CedIdA

PSC | priMàriesERC | AsseMbLeA

Diversos representants castellarencs 
-entre ells, el regidor d’ERC Josep Maria 
Calaf- van assistir el divendres passat a 
l’acte final del Pacte Nacional pel Refe-
rèndum celebrat al Palau de Congressos 
de Barcelona. La plataforma, coordina-
da per Joan Ignasi Elena i que ell mateix 
va presentar públicament a Castellar fa 
dues setmanes, va anunciar que ha re-
unit més de 500.000 suports en menys 
de tres mesos. Elena va voler “consta-
tar que això no va d’independència, 
va de democràcia”. “Avui vivim una 
revolta democràtica, també dels que 
volen votar ‘no’”, va reblar.  || RedACCIó

Castellarencs al 
Pacte Nacional 
pel Referèndum

ACtE FinAl | campanya

com a President; Núria Raspall 
com a Secretària d’Organització; 
Josep Maria Calaf com a Secre-
tari de Política Municipal; Rafa 
Homet, en la seva qualitat de 
Portaveu del Grup Municipal, 
i Daniel Rocavert, com a Vocal.

En l’assemblea, el portaveu 
del grup municipal Rafa Homet, 
després de fer un resum de l’acció 
del grup durant els dos primers 
anys d’aquest mandat, va dir que 
estan fent “oposició crítica però 
constructiva: fem moltes pro-
postes però fem seguiment es-
tret de l’acció del govern mu-
nicipal” .  || RedACCIó

Oriol Martori || RedACCIó

Josep Maria Calaf i Sílvia Sánchez. || CedIdA
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Espai d’Entitats Castellarenques

Club Cinema Castellar Vallès

los exámenes (Romania)
dia: divendres 26 de maig
hora: 21 h
lloc: Auditori municipal miquel Pont

Tot el que importa per a Romeo 
és la seva filla de 18 anys, que ha 
d’anar a estudiar a Anglaterra 
quan acabi els exàmens finals. Just 
abans, és atacada al carrer, i ell farà 
el possible perquè allò no destorbi 
el destí que ha triat per a ella.

CinEFòRUM

Coral Xiribec

dia: dissabte 27 de maig
hora: 18.30 h
lloc: Auditori municipal miquel Pont

Amb la participació de la Coral 
Xiribec, la Polifònica Joia d’Alella 
i la Coral Renaixença de Santa 
Perpètua de mogoda.
L’acte inclourà també una 
exposició de fotografies i cartells 
d’edicions anteriors del musicoral.

Us hi esperem!

XXV MUSiCORAl tEAtRE: lES dOnES d’ARgOS 

Esbart teatral de Castellar

dies:  26, 27 i 28 de maig
horaris: dv. i ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
lloc: Sala de Petit Format de l’Ateneu

Adaptació lliure de textos d’Èsquil 
i eurípides. dramatúrgia i direcció: 
eloi Creus. Amb Jaume Clapés, 
Sara Schkot, Agnès Hernández, 
mònica mimó i Anna Vila.
Una història poètica sobre l’odi, la 
venjança i l’amor, protagonitzada 
per dones  valentes, heroïnes sense 
res a perdre, que s’enfrontaran a un 
món que no les tenia en compte.

1R tORnEig 
AntOniO gARCES 

Rugby Club Castellar

dia: dissabte 27 de maig
hora: 11 h
lloc: pistes d’atletisme de 
Castellar del Vallès

L’activitat comptarà amb la 
participació de Ball de gitanes 
de Castellar i geganters de Sant 
Llorenç. els partits enfrontaran 
els gossos de Castellar i els Poble 
nou enginyers (categories Sub 14 
i veterans). 
 A les 10.30 h, partit de la Copa 
Catalana (Sub 14) entre els 
equips de Poble nou i Sant Cugat.

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

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat

+ inFO: www.castellarvalles.cat, 
www.facebook.com/esbart.decas-
tellar

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat 

+ inFO: 
tel. 630 95 26 41 

AECC

La junta local de Castellar del 
Vallès de l’Associació espanyola 
Contra el Càncer (AeCC) 
organitza tots els dijous, de 17 a 
18 hores, un taller gratuït de ioga 
oncològic per a malalts i familiars.

La proposta, que es du a 
terme amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar, té lloc a 
LaSaladeSer (c. Puigvert, 3, 2n).

Les persones interessades poden 
contactar al tel. 630 95 26 41.

tAllER dE iOgA OnCOlògiC

Carrer de lleida

Circulació en sentit nord: 

Pedrissos - Lleida - Av. Sant esteve

Per aquest motiu, es reordenaran les 

cruïlles de Pedrissos -Portugal - Lleida i 

Lleida -  Barcelona - Sant esteve 

Carrer de girona

Circulació en sentit sud: 

Catalunya - girona - Pedrissos

L’ILLA
DEL CENTRE

Canvis de sentit als carrers 

de lleida i girona

A partir del 5 de juny
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entitats

la presidenta de la diputació, Mercè Conesa, i l’alcalde de Castellar, ignasi giménez. || CedIdA

la campanya ‘la Catalunya Valenta’ va passar dissabte per Castellar. || CedIdA

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i 
l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, van signar di-
vendres passat un crèdit per valor de 350.000 euros dins del 
Programa de Crèdit Local, dels quals 16.761,69 euros estan sub-
vencionats per la Diputació. Gràcies al conveni signat entre la 
Diputació de Barcelona i el Banc de Sabadell, els ajuntaments 
poden obtenir una línia de préstecs per a inversions a un tipus 
d’interès preferencial. El Programa de Crèdit Local té per ob-
jectiu reduir els costos financers dels préstecs dels municipis 
destinats a noves inversions. L’Ajuntament de Castellar ha con-
firmat que aquesta quantitat de diners es destinaran íntegra-
ment al projecte de l’Illa del Centre.  || RedACCIó

AJUntAMEnt | obres iLLA DeL Centre

POlítiCA | pp

Crèdit amb la Diputació de 
350.000 euros 

El Partit Popular (PP) de Castellar del Vallès s’ha afegit a la campanya 
‘La Catalunya Valiente’ promoguda pel seu partit a nivell nacional i que 
va arrencar fa un parell de setmanes. Els populars de la vila –amb la 
col·laboració de militants d’altres poblacions vallesanes i del diputat  
al Parlament Alberto Villagrasa- van muntar una  carpa informativa 
dissabte passat i, segons assegura el seu president local, Antonio Car-
pio, “van ser moltes les persones que van apropar-se per rebre in-
formació. Ells són la Catalunya Valenta”.

Carpio valora amb satisfacció la campanya ‘La Catalunya valien-
te’  “perquè volem que Catalunya segueixi formant part del gran 
projecte que és Espanya” i va avançar que aniran repetint aquestes 
sortides en els pròxims mesos.

Carpio convida els castellarencs i castellarenques no independen-
tistes a sumar-se a aquesta iniciativa i demostrar que volen seguir sen-
tint-se catalans i espanyols amb naturalitat, “que independentment 
de ser d’esquerres o de dretes, estem a favor de la llibertat, la de-
mocràcia, la concòrdia i la convivència”.   || RedACCIó

La campanya ‘La Catalunya Valiente’ del 
PP va passar per Castellar del Vallès

bREUS
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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

Som Energia és una cooperativa de 
consum d’energia verda sense ànim 
de lucre. Les seves activitats prin-
cipals són la comercialització i la 
producció d’energia d’origen reno-
vable. Esta compromesa a impulsar 
un canvi del model energètic actual 
per assolir un model 100% renova-
ble. Es va fundar a Girona el 2010 i 
actualment té 34.647 socis amb uns 
50.943 contractes distribuïts per tot 
el territori espanyol.
Un tret característic de la coope-
rativa són els seus grups locals.
Aquests grups fan una gran tasca 
de difusió: ofereixen xerrades in-
formatives sobre la cooperativa, 
l’energia i el món cooperatiu, par-
ticipen en fires i fan arribar el pro-
jecte molt més enllà, negociant con-
venis de cooperació amb entitats i 
l’administració, com el recentment 

Es constitueix a Castellar 
del Vallès  el grup local de 
Som Energia 

 grup Promotor (berta Junqué, Jaume 

Sala, Sergi Jiménez i Xavier garcia)

Al juny de 2016, l’Actual va publicar 
la nostra carta en què denunciàvem 
els molestos sorolls que els veïns 
patim des del juny de 2015 a causa 
de l’activitat a les pistes de pàdel del 
Racó Esports a St Feliu del Racó. Al 
juliol del 2016, es va donar una nova 
reunió amb el titular de l’activitat i 
el regidor Aleix Canalís, com a “me-
diador”. Ens van recriminar haver 
publicat els fets i ens van pressio-
nar a retirar la petició d’una sego-
na sonometria. Els veïns vam cedir 
davant la proposta del titular que li 
anava a encarregar a l’enginyer de la 
seva confiança el desenvolupament 
d’una solució tècnica per sonoritzar 
les pistes i així solucionar el conflic-
te. Per a la presentació d’aquesta so-
lució vam quedar de nou a l’ajunta-
ment 3 mesos després, a l’octubre. 
El titular del Racó Esports va treu-
re davant nostre una pàgina blan-
ca per dibuixar a mà el que anava 
ser un mur de maó de 2,5 m d’altu-
ra al voltant de les pistes. I ens va 
sol·licitar que “a canvi” acceptés-
sim tornejos de pàdel nocturns i la 
instal·lació de pistes adicionals al 
seu recinte. Rebutgem tal presa de 
pèl. Era manifest que aquest mur 
ni tan sols estaria en la línia directa 
de les ones de soroll i que ens esta-
ven amenaçant que les coses podi-
en anar a pitjor si no deixàvem  de 
queixar-nos. A principis de novem-
bre vam demanar a l’ajuntament 
una segona sonometria, i en la seva 
resposta escrita ens van confirmar 
haver fet tal sol·licitud als tècnics 
corresponents de la Generalitat. 
Dos mesos després, a la Generalitat 

Racó Esports o soroll 
esports? (2a part)

 Els veïns afectats no constava cap sol·licitud. Després 
de reclamar aquesta incoherència, 
l’ajuntament va lliurar aquesta sol-
licitud finalment el dia 6 de febrer. 
En el ple de l’ajuntament del 28/2 al 
regidor Sr. Canalís va valorar públi-
cament que s’havien “fet gestos im-
portants per part del titular de l’ac-
tivitat per Minimitzar les molèsties 
pels veïns però no han estat accep-
tats per part dels veïns “. I gràcies 
a aquests gestos i a la mediació del 
regidor portem ja dos anys aguan-
tant cops de pilota i crits durant el 
dia i fins a les 22h de la nit. I seguim 
denunciant-. 

signat amb el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental al qual s’ha adhe-
rit l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès així com d’altres de la comarca. 
Els grups locals són l’espai de par-
ticipació més proper al territori i a 
les persones sòcies.
Per aquest motiu, el proper dissab-
te 2 de juny tindrà lloc a les 18h al 
Mirador, la presentació i proposta 
de constitució del grup local de la 
cooperativa Som Energia de Cas-
tellar del Vallès.
Els punts de treball específics 
d’aquest any de la cooperativa, i 
per tant també dels grups locals, 
són l’estalvi i eficiència energèti-
ca, l’autoproducció, la generació, 
la pobresa energètica i la formació 
i divulgació.
Us convidem a tots, socis i no socis, 
a participar en la primera troba-
da del grup local que volem cons-
tituir, per més informació podeu 
consultar:  https://blog.somener-
gia.coop/categoria/som-energia/ i 
també  https://www.somenergia.
coop/ca/qui-som/#quesom.

Canonada trencada a Sant Feliu

L’escala entre carrer de les Vinyes i carrer la Castellassa, a Sant Feliu del Racó, 
està en molt mal estat per culpa d’una canonada rebentada. A vegades, surt 
sabó i tot. Fa uns dies, vaig passar l’avís a Sorea, que em sembla que són els 
qui s’ocupen de l’aigua i el clavegueram. Ja fa molt temps que la fuita estava en 
molt mal estat i descalçada però ara sembla que s’ha rebentat molt més i l’es-
cala es malmet cada cop més. Voldria que s’hi posés remei al més aviat possi-
ble, pel bé de tots dels veïns i per la pròpia conservació d’aquesta mateixa es-
cala de pas.   || JoRdI deU

El propers 3 i 4 de Juny el Cor Jove de 
Sentmenat,  celebrarà la 6a edició del 
Primavera Coral. Cada any intenta 
convidar diferents cors del territori 
i oferir al públic una oferta coral va-
riada, interessant i entretinguda. A 
través d’un o dos concerts compartits 
al llarg del cap d’un cap de setmana, 
el públic pot gaudir a Sentmenat de 
les propostes, algun any protagonit-
zades per cors de veus blanques, cors 
de noies o cors de veus mixtes espe-

Cor Jove de Sentmenat

 Cor Jove de Sentmenat cialitzats en repertori modern, mu-
sicals, música clàssica, etc...
Enguany, ens és tot un plaer convi-
dar-vos especialment al concert de 
diumenge, on compartirem escena-
ri amb la Coral Xiribec, que sota la 
direcció d’en AdreuBrunat i en José 
Manuel Martínez al piano ens oferi-
ran un variat repertori amb temes 
com “HambaNathi”, “Dindirindin”, 
“Ave Maria”, “Que tinguem sort”, 
“L’himne dels pirates” o “La Gavi-
na”. El Cor Jove de Sentmenat, di-
rigit per en Toni Santiago i amb la 
sots-direcció d’en Luc-Olivier Sán-
chez, amb vuit integrants de Caste-
llar del Vallès, ens oferirà una versió 
“Concert”, trencant amb la dinàmica 

del darrers anys, on ha anat especi-
alitzant-se en l’espectacle coral més 
teatral. Hi podreu trobar un progra-
ma dividit en tres blocs: cançó tribal 
i religiosa, cançó del país i per últim, 
un repertori més actual. Tot plegat 
amanit amb moltes sorpreses i una 
estona on gaudir, com sempre, de mú-
sica feta amb el cor. Un viatge en el 
temps de la mà de cançons que ens 
faran ballar o emocionaran per la 
seva tendresa. Desitgem compartir 
amb vosaltres un d’aquests dos con-
certs previstos: dissabte 3 de Juny 
a les 20:00h o diumenge 4 de Juny a 
les 18:30, concert que compartirem 
amb la Coral Xiribec. 
Us hi esperem! 

 PdeCAt

 decidim Castellara crisi econòmica ha pro-
vocat que moltes famí-
lies en els darrers anys 
es quedessin sense llar, 
quedant vulnerats els 

seus drets. Paral·lelament a aquest 
fet tan trist i impermissible, han apa-
regut fenòmens d’ocupació il·legal 
que, aprofitant-se de la situació de 
debilitat de moltes famílies, els han 
exigit el pagament de quantitats a 
canvi d’un sostre a la seva pròpia llar. 
Tot i que cada dia són més les ocu-
pacions il·legals que es fan d’habi-
tatges, no hi ha cap llei prevista per 
tal de poder expulsar aquelles per-
sones que han ocupat sense permís 
un habitatge.
Davant d’aquest fet tan indignant, 
el Partit Demòcrata va presentar 
al Congrés dels Diputats el passat 
mes de gener una Proposta de mo-
dificació de la Llei 1/2000, d’Enju-
diciament Civil (LECiv). Aquesta 
proposta busca garantir la posses-
sió d’habitatges de titularitat de pro-

quest diumenge 21 de 
maig, s’han celebrat 
les eleccions primàri-
es per elegir el secre-
tari general del PSOE. 

El partit ha estat dirigit per una ges-
tora des de que l’octubre de l’any pas-
sat, durant la celebració del comitè 
federal, Pedro Sánchez va presen-
tar la seva dimissió per falta de su-
ports dins la seva pròpia executiva. 
Durant aquest any el partit ha tin-
gut uns òrgans de direcció mancats 
de legitimitat i era necessari que es 
celebressin aquestes primàries per 
a que la militància pogués escollir el 
seu secretari general. La campanya 
ha estat marcada per un to agressiu i 
ple de retrets, especialment entre les 

L
A

Actuem contra l’ocupació i 
a favor de l’habitatge social

El declivi de la  
socialdemocràcia europea

pietaris i assegurar a les entitats so-
cials i les administracions públiques 
la disponibilitat d’habitatge social.
Ara, i davant de la reticència que 
experimenta la proposta, des del 
grup municipal del Partit Demò-
crata a Castellar entenem que no 
ens podem quedar de braços cre-
uats mentre es continua ignorant 
el problema des de l’elit espanyola 
i els principals partits. Com a con-
seqüència, hem presentat una nova 
moció pel proper Ple Municipal de 
Castellar, en representació del pati-
ment i la injustícia soferta per tants 
dels nostres conciutadans. Esperem 
que la resta de forces al consistori 
no es deixin portar pel populisme o 
la demagògia i que donin suport a 
les accions que proposem.
La pobresa sense-sostre no es solu-
ciona protegint lladres i màfies, es 
soluciona ajudant als individus que 
en són víctima amb mesures efecti-
ves de reinserció social i econòmica, 
i invertint en habitatge social per-
què hi puguin viure mentre no pu-
guin tenir habitatge propi. Per a la 
majoria de les persones, una propi-
etat ha costat anys de suor i llàgri-
mes. No prendre mesures en con-
tra de la “okupació” és menysprear 
els esforços de milers de persones 

 Josep Maria Calaf*

a setmana passada, fèiem 
un article sobre l’Illa del 
Centre on hi celebràvem 
les propostes inicials i els 
objectius previstos. I avui 

en volem fer un altre sobre la impor-
tant modificació de la Plaça Catalu-

L
Plaça Catalunya encara

dues principals candidatures. La ma-
joria dels barons regionals i la vella 
guàrdia del partit donaven suport a 
la candidata andalusa Susana Díaz, 
però finalment Pedro Sánchez ha 
estat reelegit secretari general amb 
una mica més del 50 % dels vots. Els 
maldecaps per a Pedro Sánchez no 
han fet més que començar, haurà de 
cosir un partit profundament dividit, 
necessita un nou ideari polític que li 
permeti recuperar una gran part de 
l’electorat que ha perdut durant els 
últims anys degut a les seves políti-
ques, especialment durant l’última 
etapa de Zapatero.
Però la crisi que pateix el partit so-
cialista espanyol no és un cas aïllat. 
Partits històrics de la socialdemo-
cràcia europea com el PASOK o el 
Partit Socialista francès estan a punt 
de desaparèixer. Hi ha dos moments 
històrics que marquen un abans i 
un després en els partits socialde-
mòcrates europeus. El primer és al 
1945 després d’acabar la segona guer-
ra mundial quan la socialdemocrà-
cia europea, encapçalada pel Partit 
Socialdemòcrata Alemany, decideix 
abandonar el marxisme per accep-
tar que socialisme i democràcia eren 
compatibles amb l’economia de mer-
cat i el capitalisme. En un moment en 

el qual Europa estava dividida per la 
guerra freda els partits de l’Europa 
occidentalabandonen el socialisme 
per esdevenir neutrals als dos grans 
blocs. El segon moment crucial es du-
rant la gestió de la crisis econòmica 
originada al 2007. Tots aquests par-
tits socialdemòcrates han tingut po-
sicions de govern durant la crisi i han 
aplicat unes polítiques liberals més 
pròpies dels partits conservadors 
que del seu propi ideari. Les refor-
mes laborals i els rescats als grans 
propietaris del capital han empitjo-
rat les condicions de vida de la majo-
ria de la població i especialment del 
seu electorat, la classe treballadora.  

que s’han passat la vida treballant 
per acabar sent víctima de lladres 
protegits per una llei injusta. Això 
s’ha d’acabar.
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  ifigènia. || JoAn mUndeT

AntOn CARbOnEll
Professor de llengua i 

literatura Catalana

a història de la 
Guerra de Troia, 
com totes les guer-
res, l’han explicat 
sempre els homes”. 

Aquestes són les primeres parau-
les de la jove Ifigènia quan comença 
a situar-nos en la seva trista vida. 
Ella serà “la primera víctima de la 
guerra més absurda de totes”: una 
mort oblidada. I, tanmateix, la seva 
veu ens introdueix en “la història 
de les dones del casal d’Argos, del 
casal d’Agamèmnon” i encén la fo-
guera de la tragèdia. Més enllà de 
les experiències terribles que pre-
sideixen les seves vides, el llenguat-
ge de la literatura i del teatre ens 
ofereix la possibilitat d’escoltar les 
raons d’aquestes dones i atendre els 
seus planys.
A partir de l’adaptació lliure de 
L’Orestea d’Èsquil i d’Ifigènia a 
l’Àulida i Electra d’Eurípides, Eloi 
Creus ha conduït a bon port la dra-
matúrgia i la direcció de Les dones 
d’Argos, un muntatge teatral en què 
la paraula ens il·lumina per la qua-
litat literària, però també per la 
capacitat de transmetre la veritat 
humana d’aquestes quatre dones 
immerses en la vivència del dolor. 
Clitemnestra, Ifigènia, Cassandra 
i Electra no són personatges llu-
nyans, perquè ens parlen d’un pa-
timent que podem entendre i com-
partir. I aquí rau el gran interès 
d’aquesta representació dramàti-
ca, perquè ens acara amb una expe-
riència límit viscuda intensament i 
expressada amb les més belles pa-
raules. Amb uns recursos teatrals 
austers, però eficaços i de volada 
poètica, sense concessions a l’es-
pectacularitat, el públic ha d’as-
sumir el repte d’afrontar la mira-
da implacable de la desesperació.
Clitemnestra és la dona que se sent 
humiliada per un marit, Agamèm-

Les dones d’Argos

“L

ciona quan s’adreça amorosa al seu 
pare Agamèmnon. Primer, no entén 
les raons absurdes que l’han de por-
tar a la mort. Com pot ser que el seu 
amor i la seva tendresa tinguin una 
paga tan cruel? El clam desesperat 
de la noia expressa la incompren-
sió d’enfrontar-se a la mort des 
d’una joventut plena de promeses 
i d’esperances: “No em facis morir 
tan d’hora. La llum encara és molt 
dolça pels meus ulls! No m’obliguis a 
veure la foscor que la terra colga!”. 
Hi ha, per part seva, un rebuig ini-
cial de l’actitud heroica que se li de-
mana: “És millor malviure que una 
bella mort”. Però acaba acceptant 
el paper d’heroïna no pas per obeir 
els déus, sinó amb la humanitat es-
sencial de l’amor envers el pare: “Si 
el meu pare no ho vol, no estaría bé 
que massa m’estimés la vida”.
Cassandra ens obliga a mirar al 
fons del pou de la desgràcia. En la 
seva mirada enfollida hi ha l’impac-
te de saber tot el que s’esdevindrà i 

de no poder fer res per impedir-ho: 
“Apol•lo, em vas donar el do pro-
fètic per mai ser creguda, i no em 
permets ni escapar-me del destí fu-
nest”. Menyspreada i humiliada per 
Clitemnestra, no té paraules per 
enfrontar-s’hi. És des de la solitud 
radical que pot articular la deses-
peració i la queixa davant del destí 
que l’ha desposseït injustament de 
la dignitat humana i de la conside-
ració dels altres. Commou el dis-
curs atribolat i embogit d’una dona 
que aspirava a ser portantveu de la 
saviesa i de la veritat. I que ara ha 
estat convertida en una pobra es-
clava que ho ha perdut tot.
Hi ha una intensa humanitat en el 
personatge d’Electra. Ha viscut en 
un desert d’amor, sense l’estima de 
la mare, allunyada dels privilegis del 
seu llinatge. Tot la porta a engran-
dir la figura del pare assassinat i a 
nodrir un sentiment d’odi envers la 
mare. També se sent investida per la 
necessitat d’impartir justícia: “Qui 

tal ha fet, tal sofreixi”. Demana la 
complicitat del seu germà Ores-
tes per acabar amb Clitemnestra 
i Egist, perquè són culpables de la 
mort d’Agamèmnon i de la usurpa-
ció del poder. Però tant la conscièn-
cia d’Electra com el plor d’Orestes 
els fa veure que haver mort la mare 
els condemna a viure amb una càr-
rega terrible: “Ai, desgraciats. Hem 
perpetrat el més atroç dels crims”. 
I l’últim crit d’Electra és l’expressió 
desesperadament humana d’una 
dona que percep que haurà de viure 
amb la inquietud constant de la ma-
ledicció i de la desgràcia: “Què he 
fet? Què he fet? Mare!”.
Les dones d’Argos encara es pot 
veure a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu els dies 26, 27 i 28 de maig. 
Aquesta representació de l’ETC 
compta amb un repartiment brillant 
(Jaume Clapés, Agnès Hernàndez, 
Mònica Mimó, Sara Schkot i Anna 
Vila) i amb la direcció, plena de sa-
viesa i sensibilitat, d’Eloi Creus.

non, que l’ha arraconat i deixat de 
banda. Ara, a més, veu com la seva 
filla Ifigènia ha de morir sacrificada 
perquè Agamèmnon vol complaure 
els déus i aconseguir la victòria del 
seu exèrcit. La irracionalitat absur-
da de la guerra s’oposa al sentiment 
amorós d’una mare per la filla peti-
ta. Impressiona aquesta dona que 
va congriant un odi ferotge perquè 
li han arrabassat la capacitat d’es-
timar i li han endurit el cor. Des-
prés de la mort d’Ifigènia, Clitem-
nestra sols es nodreix de l’afany de 
venjança, s’envolta de la protecció 
interessada d’Egist i s’allunya dels 
seus altres fills, Electra i Orestes. 
Massa tard s’adonarà que aquests 
fills rebutjats esdevindran una ame-
naça per a la seva vida. L’odi envers 
el marit no li ha deixat escletxes per 
estimar els altres fills. Els ha deixat 
desemparats i mai no trobarà les pa-
raules que permetin d’apropar-s’hi 
i alleugerir el seu patiment.
La dolça presència d’Ifigènia emo-

nya. Aquest potser no tan favorable 
però no pas per les finalitats, que en-
cara no podem avaluar definitivament 
per la manca d’informació fiable, sinó 
pels procediments i els plantejaments. 
Algú pot pensar que, després del so-
roll inicial, el tema s’ha pacificat i re-
conduït. L’equip de govern ha estat 
molt hàbil enviant determinada in-
formació als mitjans de comunicació 
i aquests mitjans molt poc destres en 
verificar aquesta informació abans de 
comunicar-la. Concretem:
A hores d’ara, els responsables del 
disseny original de la plaça (arqui-
tecte i escultor) continuen molt pre-
ocupats per com acabarà sent la re-
forma final de la Plaça.
No és cert que la Comissió del Patri-
moni vagi aprovar les actuacions a 
la Plaça. Aquella famosa informació 
on s’afirmava que havien donat llum 
verda no tan sols no es veritat sinó 
que contradiu les reflexions i els posi-
cionaments dels assistents. Ara, fins 
i tot, demanen una jornada de reflexió 

al voltant de la Plaça Catalunya on di-
ferents especialistes puguin donar la 
seva visió sobre el projecte. Convidant, 
a més a més, als responsables politics 
i tècnics de l’Ajuntament.
També tots els grups de l’oposició 
seguim amb perplexitat l’evolució de 
la construcció ja que els plànols que 
se’ns va facilitar a l’inici de les obres 
no s’assemblen gens amb les actu-
acions que s’hi fan ara. Continuem 
reclamant el projecte amb les mo-
dificacions introduïdes però sense 
obtenir cap resposta. 
I continuem. L’equip de govern no 
va tenir la iniciativa de contactar  
amb l’escultor i l’arquitecte abans de 
començar l’obra sinó que varen ser 
aquests els qui van haver de demanar 
explicacions i una reunió, preocupats 
per les reformes iniciades.
També la Comissió de Patrimoni va 
haver de demanar una reunió amb 
els tècnics i l’equip de govern ja que 
no varen ser consultats en un tema 
on, clarament, ells tenen moltes coses 

 José leiva*

a gran majoria dels so-
cialistes de Castellar 
del Vallès vam donar 
el passat diumenge el L

Il·lusió i oportunitat

lloc a l’esquerra i que sigui capaç de 
ser l’alternativa progressista al Par-
tido Popular i les seves corrupteles.
Són molts els reptes que es plante-
gen ara i el més important es tornar 
a guanyar-nos la confiança d’amplis 
sectors de la societat que estan can-
sats de que les desigualtats siguin 
cada vegada més grans, que l’atur 
i la precarietat laboral condemni a 
la pobresa a moltes famílies o que 
la manca d’oportunitats sigui una 
llosa per la joventut.
Davant l’auge de la dreta més ex-
trema i el neopopulisme és neces-
sari recuperar la il·lusió per una 
societat formada per ciutadans 
lliures i amb plens drets que pen-
sin, opinin, participin i decideixin. 
Si volem que el món sigui més just, 
equitatiu i democràtic, cal recupe-
rar i consolidar les polítiques soci-
als. De moment, hem posat la pri-
mera pedra.

* Primer secretari PSC-Castellar

a dir. I si no se’ls hi vol donar un ca-
ràcter vinculant a les seves opini-
ons almenys seria exigible un trac-
tament més respectuós. 
Finalment si en tot aquest cúmul de 
despropòsits algú gosa afirmar que 
l’equip de govern persegueix la feli-
citat del ciutadans i tots els altres 
només la negació d’aquesta és que 
tenim un seriós problema de pro-
cediments, objectius, consensos, 
participació i complicitat. I, pot-
ser, de males intencions.
*Regidor d’ERC

nostre suport a la candidatura 
de Pedro Sánchez a les primàries 
del PSOE. Pedro Sánchez és, des 
d’el nostre punt de vista, la millor 
opció per Catalunya. Amb ell al 
front de la secretaria general del 
PSOE s’obre un nou escenari de 
diàleg i entesa.
Els resultats de les primàries supo-
sa una nova etapa en el socialisme 
català i espanyol que ens permet 
recuperar la il·lusió i els valors que 
han caracteritzat al partit durant 
el seu segle i mig d’història. Pedro 
Sánchez s’ha guanyat la confiança 
dels afiliats perquè s’ha mantingut 
lleial als seus principis i coherent 
als seus compromisos.
Però aquesta victòria no és un xec 
en blanc, ara el nou secretari gene-
ral té davant el gran repte de tor-
nar a fer del PSOE una formació 
coherent, honesta i compromesa 
amb capacitat d’impulsar el pro-
grés i de recuperar la il·lusió polí-
tica. Una formació que ocupi el seu 

PlAçA MAJOR
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l’onze de la UE Castellar que ha aconseguit fer història amb la classificació per la promoció d’ascens. || A.SAn AndRéS

Celebració amb cava de la consecució de l’objectiu de la temporada. || A.SAn AndRéS

Arias certifica el somni (1-0)

Cor, sentiment, treball i constància són els 
adjectius que millor defineixen la tempora-
da que ha fet la UE Castellar. Una tempora-
da que s’ha culminat amb la disputa de la 
promoció d’ascens, després que el juvenil 
Òscar Arias rematés a gol una falta de Víc-
tor Moya al temps de descompte. L’èpica ha 
tornat de nou a un Pepín Valls amb més de 
500 espectadors.

El xoc de trens entre la Unió Esporti-
va i el CF Caldes prometia un partit disputat 
fins al final amb dos equips amb interessos 
molt diferents. D’una banda l’equip local ne-
cessitava els tres punts per certificar la pro-
moció d’ascens, d’altra, l’equip visitant volia 
la victòria per evitar perdre la categoria.

La tensió i els nervis inicials a banda i 
banda es notaven als primers minuts, on els 
dos rivals mesuraven les forces del contrari 
amb pressió alta i poc domini de la posses-
sió. Era l’equip entrenat per Marc Fortuny 
qui tancava més als locals, tot i que la ferme-
sa defensiva del Castellar evitava ensurts a 
la porteria defensada per un extraordina-
ri Marc Ollé.

A poc a poc els blanc-i-vermells pre-
nien el control de l’esfèrica i començaven 
amb el setge a la porteria del carrer Suïssa, 
tot i que sense gaire definició. En una jugada 
atacant era quan es lesionava Carlos Ortiz, 
que havia d’abandonar el terreny de joc al 
minut 25 per donar entrada a Marc Argemí.

El Caldes gaudia d’una clara ocasió al 
27, però la pilota sortia desviada per poc pel 
damunt del travesser. Al 33, els davanters 
castellarencs demanaven un possible penal 
per enganxada a Silva i mans de la defensa, 
però el col·legiat no ho trobava oportú, arri-
bant al descans amb empat a res.

La porteria de Jaume I és la de l’èpica 
i així ho saben els jugadors de casa, iniciant 
jugades per batre Carlos Rodríguez. L’inici 
fulgurant dels de Roldán feia olorar el gol, 
però ni Jairo, Silva i Quesada podien culmi-
nar diverses ocasions, mentre que el Caldes 
aprofitava per apropar-se perillosament al 
marc defensat per Ollé.

Argemí, Víctor León i David López 
també gaudien d’ocasions que quedaven en 
esglais pel nombrós públic assistent al Pepín 
Valls. Al 83, Ollé tornava a salvar de nou al 
seu equip, enviant a córner una rematada 
d’un Caldes que notava en excés la falta del 
davanter Carles Valls, sancionat per acumu-
lació de targetes.

Amb el temps complet, Víctor Moya, 
que havia substituït León, botava una falta 
a l’olla i era Òscar Arias qui rematava al 
fons de la xarxa la pilota. Més ràpid, més alt 
i més fort -citius, altius, fortius que deien els 
romans- per aconseguir el gol que portava a 
la glòria la Unió Esportiva Castellar. 22 gla-
diadors que han lluitat durant tota la tem-
porada per aconseguir el somni de poder 
lluitar per l’ascens.

Al xiulet final, l’alegria es desbordava 
al Pepín Valls i tothom saltava a la gespa per 
abraçar als herois d’una gesta que feia anys 
no es veia a Castellar. S’obrien ampolles de 
cava, mentre a l’altra banda, el Caldes plora-
va per l’ocasió perduda d’evitar el descens, 
tenint l’honor d’haver estat un dels millors 
equips per joc i esperit que ha passat pel 

  Albert San Andrés

el juvenil del planter castellarenc dona la victòria en un èpic partit contra el CF Caldes per aconseguir la promoció

després de la qual sabrà qui serà el seu rival. 
De moment, la Unificación Bellvitge del 3, la 
UE Tàrrega del 5 o la UE Valls del 6 seran els 
possibles rivals de l’equip de Roldán, a falta 
de dirimir qui serà el representant del grup 
1, en lluita entre l’Escola de Futbol Bosc de 
Tosca o la UE Cassà i el 2, entre l’Escola de 
Futbol Mataró o la FE Grama.

Després d’una temporada amb d’alt 
i baixos amb les lesions, sancions i lluitant 
contra vent i marea, l’equip blanc-i-vermell 
ha demostrat que el dolor és efímer, però la 
glòria... eterna!  

11 empats i 
quatre derrotes 
s’han necessitat 
per promocionar 

ViCtòRiES
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camp castellarenc durant tota la tempora-
da, només equiparable al campió Cardedeu.

“Encara ens costa creure-ho. Hem 
treballat molt i d’ençà que estic al club 
sempre ens havíem quedat a les portes 
d’aconseguir-ho. Aquesta temporada 
ens hem reivindicat, hem callat boques, 
demostrant que jugant a futbol es pot ar-
ribar lluny, gaudint i sent una família. Em 
quedo amb això, pensant més en el que 
ens ensenya el míster a la vida i no al fut-
bol. Crec que aquesta ha estat la clau de 
l’èxit, resumint la temporada en un gol. 
Un gol que l’ha fet un jugador juvenil, de 
la casa i que demostra el que som. Això 
és Castellar i lluitarem per la promoció” 
ha explicat un emocionat Dani Quesada en 
finalitzar el partit. Un jugador clau durant 
tota la temporada i que ha aportat esperit i 
lluita com ningú. 

Un altre de les estrelles de l’equip, ‘Jai-
roGol’, un davanter descarat i sense por als 
cops, també va explicar a peu de gespa que 
“ha estat una temporada de lluita, de 
no abaixar els braços i donant sempre 
el màxim per aquesta família. Un grup 
d’amics per a tota la vida, que és amb els 
que en quedem. Sabíem que amb la qua-
litat que tenim aquest objectiu arribaria 
tard o d’hora, ja que la nostra constància 
s’ho mereixia”. Jairo acabarà la tempora-
da com a màxim golejador de l’equip -amb 
21 gols a falta de l’últim partit- i com a tercer 
de la categoria.

L’autor del gol, Òscar Arias, que també 
es va sumar a la festa va dir que “sóc la per-
sona més feliç del món i vull agrair la con-
fiança de l’entrenador i els companys per 
la confiança que m’han donat. Hem llui-
tat fins al final per a un gol que ens me-
reixien. Quan he marcat només he pen-
sat a anar cap al míster per agrair-li tot 
el que m’ha donat, ja que sempre he tin-
gut el seu suport”.

L’entrenador castellarenc Juan Anto-
nio Roldán, un dels artífexs de l’èxit d’aquest 
equip també parlava de les seves sensacions 
després del ‘match’ i ha remarcat que “era 
el partit que necessitaven per rematar la 
temporada. Som l’únic equip juntament 
amb el Cardedeu que només ha perdut 
quatre partits, un dels menys golejats i tot 
això fent futbol, pel que ens ho hem me-
rescut. L’equip el marquen els jugadors 
i nosaltres tenim equip per fer-ho. Estem 
a Segona Catalana i si no som capaços de 
gaudir i fer futbol i no viure a la contra 
ens faríem mal a nosaltres i a l’esport”.

Després d’una temporada 2015-16 per 
oblidar per culpa de lesions i mala sort, el tèc-
nic, a qui encara li durava l’esglai, va parlar 
de la 2016-17, on l’equip ha aconseguit la se-
gona posició i la promoció: “això és una re-
compensa després d’un any passat molt 
dolent i de passar-ho malament. Hem 
de gaudir d’haver-ho aconseguit, però 
el futbol sempre és guanyar i ara volem 
veure si som capaços d’aconseguir l’as-
cens, tot i que som conscients de la difi-
cultat que hi ha”.

“Al Caldes li tinc molta estima i em 
sap greu el seu descens. Van començar 
malament, però amb el Marc a la ban-
queta ha millorat moltíssim. La prova 
és el que ens ha costat guanyar” va afegir.

A la banda calderina, on tot era desola-

ció, Marc Fortuny es quedava amb una “sen-
sació trista, ja que quan estàs al mateix 
nivell i plantant cara al segon et quedes 
trist perquè ens hem quedat a les portes 
d’aconseguir-ho. Teníem el partit contro-
lat fins als últims minuts que s’ha trencat 
el partit. Hem aconseguit frenar  tres ju-
gadors com Silva, Quesada i Jairo, ens 
han tret pilotes de sota els pals, arribant 
als últims minuts amb opcions”.

El Castellar jugarà la promoció d’as-
cens, una setmana després d’enfrontar-se al 
Bellavista-Milán en l’última jornada de lliga, 
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tot per decidir 
a sabadell (65-76)

El CB Castellar no va poder amb el 
CN Sabadell en el derbi vallesà per 
la permanència a la Copa Catalu-
nya. Els de Carles Company, amb un 
Puigverd ple,  no van aconseguir fer 
front al joc perimetral, caient per 65 
a 76 i tot es resoldrà en l’últim partit 
de la sèrie a Sabadell.

L’efectivitat des de 6,25 de 
Roger Dam, que amb 11 triples era 
el màxim anotador del partit, por-
tava de bòlit la defensa local. Els sa-
badellencs aconseguien un parcial 
inicialde 0-9, ampliant l’avantatge 
amb tres triples consecutius de Dam. 
Els locals reaccionaven per marxar 
al primer minut, sis per sota (12-18).

El segon quart no començava 
millor i els del Natació seguien amb 
la festa des del perímetre amb qua-
tre triples més. Els 16 punts de dife-
rència al descans (26-42) no espan-
tava als de Company, que apel·lant 
a l’èpica iniciaven una remuntada al 
tercer període amb cinc triples, per 
reduir un parcial desfavorable de 20 

punts. Però l’encert dels blaus evita-
va la reacció groc-i-negre, que es col-
locaven a només cinc punts (50-55), 
per acabar amb 50-57. La desfeta ar-
ribava als últims 10 minuts, amb un 
Dam que seguia inspirat i amb Jo-
nathan Ramírez portant el ritme 
del seu equip.

“Si no haguessin agafat tant 
d’avantatge, segurament ens ha-
guérem connectat al partit, però 
cada vegada que ho intentàvem, 
anotaven. L’equip ha estat bé, però 
si volem guanyar el tercer partit, hem 
d’evitar que ens facin tants punts” va 
explicat Carles Company.

Ara tot queda per decidir al ter-
cer partit que es jugarà dissabte a  
Les Naus de Montcada de Sabadell. 

D’altra banda, aquest cap de 
setmana es disputarà al Puigverd el 
partit pel 3r lloc i la final del campio-
nat Infantil Masculí A, on participa-
ran el FC Barcelona, el Joventut de 
Badalona, el CB Manresa i el Samà 
Vilanova.  || A.SAn AndRéS

hernández salta per sobre d’un defensor del Cn Sabadell. || Q. PASCUAL

el Club natació força el desempat 
després de guanyar en un puigverd ple 

bàSqUEt | proMoCió De DesCens

Ho ha tornat a fer. La tenista caste-
llarenca Georgina García ha gua-
nyat el tercer torneig de la tempora-
da, després de superar a la sevillana 
Estrella Cabeza a la final del ITF de 
25.000$ de La Bisbal d’Empordà, 
només una setmana després de gua-
nyar a Monzón.

Aquesta vegada ‘L’Huracà’ no 
deixava res en peus al torneig de 
terra batuda gironí, on va aconseguir 
la classificació a setzens de final des-
prés de superar Paula Arias (6-4/7-6 
(6)), Tita Torró  (7-5/6-4) a vuitens, 
la suïssa Jil Teichmann en quarts (7-
5/3-6/6-4) i la russa Veronika Kuder-
metova a semifinals (6-3/6-3).

A la final, Estrella Cabeza queia 
en tres sets (6-2/0-6/6-4) per acon-
seguir el tercer títol de la tempora-

3a victòria de la temporada
per acostar-se a Wimbledon

georgina garcía, a la dreta, amb el trofeig aconseguit al 25k de la bisbal. || CedIdA

 Georgina García guanya a La bisbal i ja és a tocar del Grand slam 

da per la castellarenca, de quatre fi-
nals jugades.

Ara mateix a la posició 210, amb 
aquesta victòria queda a tocar del 
Top200 al rànquing WTA, el que 
li permetrà jugar la fase prèvia del 
Grand Slam de Wimbledon, un dels 
somnis de García.

“Ha estat una gira compli-
cada, que va començar molt ma-
lament però, treballant cada dia 
amb el meu entrenador, hem acon-
seguit donar-li la volta a la truita. 
Estic molt feliç perquè veig que 
anem pel bon camí I que el sacri-
fici ha valgut la pena” ha explicat 
la tenista. “Aquesta setmana ja gai-
rebé ni podia moure’m, portava 
molt cansament acumulat, tant 
físic com mental i l’accident que 
vaig tenir en la final de Monzón 
em va deixar bastant tocada. De 
fet, si no hagués estat per la físio 

tEnniS | WtA

del torneig, estic convençuda que 
no hauria aconseguit portar-me 
el gat a l’aigua. Sempre li estaré 
enormement agraïda” ha afegit.

Com explica García, el cansa-
ment acumulat gairebé li fa baixar 
els braços, però més a prop que mai 
del seu somni de Wimbledon, la te-
nista va ajuntar les forces suficients 
per seguir competint: “quan vaig ar-
ribar, ja ni em venia de gust lluitar 
perquè em veia sense forces per se-
guir, em sentia realment esgotada, 
però les meves ganes de guanyar i 
de superar-me, van ser superiors 
a tot, és quelcom que porto dins. 
A més, volia assegurar-me una 
plaça a Wimbledon, el meu tor-
neig favorit”.

La Georgina explica que ha aca-
bat aquesta gira “més il·lusionada 
que mai, amb ganes de seguir tre-
ballant i fer-me un buit entre les 
millors”, per jugar en l’herba, la 
seva superfície favorita, després de 
descansar durant uns dies.

Als dobles, la parella Garcia-
Gámiz arribava a semifinals per en-
frontar-se a la rusa Olesya Pervushi-
na i la ucraniana Valeriya Strakhova, 
però es van haver de retirar després 
d’una indisposició de la tenista vene-
çolana, sense poder repetir la que ha-
guès estat la tercera victòria conse-
cutiva, després de Lleida i Monzón.

Després de la victòria, un mo-
viment de suport a les xarxes soci-
als, demana el ‘wild card’ pel Mallor-
ca Open que es disputarà en menys 
d’un mes. Una bona ocasió perquè 
el servei més potent de la història 
del tenis mundial pogués homolo-
gar aquest aspecte, on ja va arribar 
a marcar 220 km/h. Actualment el 
rècord està de la mà de l’alemanya 
Sabine Lisicki, que el 2014 va marcar 
210 km/h, superant Venus Williams 
(208 km/h).   

 Albert San Andrés
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tauler d’Anuncis Municipal

FEM diSSAbtE!

+ inFO: 
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 27 
de maig, parc de Colobrers.

Properes setmanes:

ds. 3 de juny, pl. del munt
ds. 10 de juny, pl. del 28 d’Abril
ds. 27 de juny, pl. Calissó.

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

dies: del 29 de maig al 2 de juny
horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota la 
setmana farem un taller de cuina. 
dimecres 31, també per a famílies, 
inclosos infants menors de 3 anys. el 
mateix dia, el grup de grans anirem 
d’excursió.

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

tAllERS SEtMAnAlS dE 
lA lUdOtECA 

+ inFO: www.castellarvalles.cat 
(apartat de tràmits) i Regidoria 
d’Esports (El Mirador)

L’Ajuntament obre el període 
de sol·licitud d’ús regular 
d’instal·lacions esportives per a 
la temporada 2017-2018 (de l’1 
de setembre de 2017 al 31 de juliol 
de 2018).

Les sol·licituds es poden presentar 
del 29 de maig al 16 de juny, ambdós 
inclosos, per tramitació electrònica 
al web municipal.

SOl·liCitUd úS inStAl-
lACiOnS ESPORtiVES 

+ inFO:
www.castellarvalles.cat 

A totes les entitats de la vila: 
us convidem a participar en la 
programació de la Festa major 2017 
(del 8 al 12 de setembre). Cal que 
feu arribar la informació a través 
d’instància al Servei d’Atenció 
Ciutadana (el mirador), adreçant-
la a la Regidoria de Cultura i indicant 
dies, lloc, horari i tipus d’acte, fins 
al 10 de juny.

CRidA EntitAtS 
FEStA MAJOR 

+ inFO: 
vwww.castellarvalles.cat

dia: dimecres 31 de maig
hora: 19 h
lloc: Sala d’actes del Centre de 
Serveis

Sessió informativa a càrrec 
dels Bombers Voluntaris, l’AdF, 
Protecció Civil de la generalitat 
i el servei de Protecció Civil de 
l’Ajuntament. entre d’altres, 
es facilitaran informacions 
i recomanacions sobre el 
manteniment de parcel·les, sobre 
les prohibicions de fer foc i sobre 
com actuar en cas d’emergència.

XERRAdA PREVEnCió 
d’inCEndiS 



DEL 26 DE maig a L’1 DE juny DE 2017 15

esports

El Club Taekwondo World va aconseguir un total de 17 medalles al Torneig 
de l’Amistat disputat a La Selva del Camp. D’entre els mil participants de la 
cita,  cinc medalles van ser d’or, set de plata i cinc de bronze i dues meritòries 
cinquenes posicions, en el mes on el World celebra el  33è aniversari.   || A.S.A.

Kath Chaplin, del DimensionTri, va proclamar-se vencedora en categoria feme-
nina de la Mitja marató nocturna d’Igualada. La resta del seu equip va competir 
a l’Ironman de Barcelona i a la Gran Fondo de La Mussara de ciclisme.  || A.S.A.

tAEkWOndO | torneiG De L’AMistAt

AtlEtiSME | DiMension3

17 medalles pel Taekwondo World!

Kath Chaplin campiona a la mitja d’Igualada

Dani Pedrosa segueix l’escalada a la 
general del mundial de MotoGp i ja 
és segon, després d’aconseguir una 
tercera posició al circuit francès de 
Le Mans, remuntant des de la cin-
quena fila.

Després de la victòria de Jerez, 
el GP de França no començava de 
la millor manera per Pedrosa, que 
només aconseguia la 13a plaça a la 
qualificació, quedant relegat a cin-
quena fila. El mateix pilot reconei-
xia que “és una llàstima no haver 
pogut fer una bona sessió crono-

Pedrosa 
segueix
la ratxa

dani Pedrosa celebra la tercera posició al podi de le Mans. || RePSoL-medIA

el castellarenc 
remunta a Le Mans
i ja és segon
classificat al Mundial

metrada, però estem treballant 
dur amb l’equip i les sensacions 
amb la moto van millorant a poc 
a poc”.

A la cursa de diumenge, Pedro-
sa aconseguia una bona sortida, col-
locant-se a les posicions capdavan-
teres. El ‘26’ es va veure beneficiat 
per les caigudes de Marc Márquez 
i Valentino Rossi, aconseguint la 3a 
posició final a La Sarthe.

“Estic molt content per 
aquest podi perquè sabia que seria 
una carrera complicada sortint 

MOtOR | MotoGp

des de la cinquena línia de la gra-
ella. Sabia que passar la prime-
ra xicana a la meitat del grup era 
molt estresant, que seria un exer-
cici mental molt exigent, perquè 
havia d’anar ràpid i sense caure, 
sent agressiu i amb calma. He fet 
una bona sortida, entrant a la pri-
mera corba bé i he agafat un bon 
ritme des del principi” va explicar 
el pilot després de la cursa. Un resul-
tat que li permet pujar a la segona 
posició de la general, a 17 punts del 
líder Maverick Vinyales.  

 Albert San Andrés

FUtSAl | 3A DiVisió

Sisena victòria 
consecutiva del 
FS Castellar

Havent certificat la permanència a 
3a Divisió Nacional fa tres jornades, 
el FS Farmàcia Yangüela Castellar 
de Borja Burgos encadena sis vic-

tòries consecutives en aquest final 
de lliga, després d’aconseguir un 9 
a 6 enfront l’ISUR Hermanos Sán-
chez. Amb hattrick de Roger Carre-
ra (foto), Quim Juncosa, Víctor Del 
Olmo, Iván Sequera, Javi Hervás i 
del porter Josep Maria Martínez, 
l’equip va saber aguantar el pols als 
terrassencs, per acabar superant-los 
al Blume. L’última jornada de lliga es 
disputarà contra el descendit Cente-
lles, on la ‘Taronja Mecànica’ inten-
tarà aconseguir la setena.  ||  A.S.A.
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Inscripcions:
boi sagrera: tel. 93 714 38 19
A/e: btasias@xtec.cat
A través del portat ruralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt 

Programa:
• estat actual a Catalunya dels 
sistemes de depuració biològics
• bases biogeoquímiques dels sistemes de 
depuració amb aiguamolls
• Les piscines de bany amb depuració 
biològica a Catalunya. bases tècniques
• botànica de les espècies helòfites 
autòctones usades en depuració biològica
• taula rodona: perspectives futures de la 
qüestió a Catalunya

Organització: Col·laboració:

Ús de plantes 
en els sistemes 
biològics de 
depuració 
d’aigües

divendres 9 de juny
de 9 a 14 h
Viver tres turons 
(camps de Mas olivet, 
s/n – sant Feliu del racó)

Jornada

tècnica

esports

L’última derrota a casa de l’HC Castellar enfront del PHC Sant Cugat per 3 a 5, complica la 
vida als de Fidel Truyols, que ja no depenen d’ells mateixos per aconseguir salvar la cate-
goria. Amb l’Amposta a dos punts, els granes han d’esperar la derrota dels del Montsià per 
optar a la promoció de descens a l’última jornada de lliga, on s’enfrontaran al Valls.  || A.S.A.

L’equip sènior femení del FS Castellar de vòlei s’ha classificat per jugar la fase final d’ascens 
que es disputarà aquest cap de setmana al Pavelló Juanjo Garra de Lleida. Les noies de Raül 
Gálvez s’enfrontaran al CV Sant Boi en el primer partit de quarts. El club posa un servei d’au-
tocar per tot aquell que vulgui donar suport a l’equip.  || A.S.A.

hOqUEi | 1A CAtALAnA VòlEi | 4A CAtALAnA

L’HC Castellar ja no depèn d’ell mateix (3-5) El sènior femení del FS Castellar de vòlei, a per l’ascens!

La Torreta - Roda de Ter 2-3
Terrassa 1906 - Bellavista m. 1-2
Les Franqueses - Can Rull 3-1
molletense - matadepera 3-1
Sabadell n. - gironella 2-2
Cardedeu - San Lorenzo 3-1
UE Castellar - Caldes de M. 1-0
Berga - Sant Quirze 4-1
Sallent - Vic-Riuprimer 3-0

Reus Ploms - Sentmenat 6-5
Cambrils - Vila-seca 4-7
Igualada - Bell-lloc 6-5
hC Castellar - Sant Cugat 3-5
Amposta - Valls 9-4
mollet - Ripollet 6-4
Juneda - Calafell 5-2
Caldes m. - Sant Feliu 3-6

montsant - montcada 3-5
FS Castellar - iSUR 9-6
Canet - Vacarisses 7-5
Sant Cugat - Fe grama 2-7
Pineda - Arrels 7-6
mataró - Premià 11-3
Arenys de m. - Centelles 7-3
Lliçà - Sant Joan V. 2-3

Cb Castellar - lluïsos 52-64
Sant Boi - Roser 59-69
Salou - Viladecans 75-61
Torreforta - Salle Reus 55-85
Ciutat Vella - esparreguera 81-62
Cantaires - Alpicat 65-76
Collblanc B - SeSe 86-85

FUtbOl FUtbOl SAlA bàSqUEt hOqUEi PAtinS
seGonA CAtALAnA · Grup iV · J33 terCerA DiVisió · Grup i, J 29 CopA CAtALunYA · Grup ii · J26 priMerA CAtALAnA · Grup b · J29

FC Cardedeu 75 33 23 6 4
UE Castellar 65 33 18 11 4
CF Les Franqueses 62 33 18 8 7
Can Rull RT CFU 58 33 18 4 11
FC matadepera 53 33 15 8 10
FC Sant Quirze 53 33 16 5 12
Ce Berga 52 33 15 7 11
Vic Riuprimer RFC 50 33 14 8 11
CFA gironella 47 33 12 11 10
CF Sabadell nord 47 33 14 5 14
Ud molletense 44 33 13 5 15
Ce Sallent 43 33 13 4 16
Bellavista milán 41 33 12 5 16
CF Caldes m. 36 33 10 6 17
Terrassa FC 1906 36 33 10 6 17
Ud San Lorenzo 32 33 8 8 17
Ce Roda de Ter 23 33 7 2 24
CF La Torreta 19 33 6 1 26

Ce Aliança mataró  69 29 22 3 4
Canet FS 69 29 22 3 4
Ce Vacarisses 58 29 19 1 9
Futsal Lliçà d’A. 54 28 17 3 8
Fe grama 47 29 15 2 12
ISUR 45 29 13 6 10
CFS montcada 44 29 14 2 13
FS montsant 44 29 11 11 7
FS Castellar 42 29 13 3 13
Premià de mar CFS 36 29 11 3 15
Sant Cugat FS 33 29 10 3 16
AeFS Arrels 31 29 8 7 14
Sant Joan de V. FS 28 28 9 1 18
CFS Arenys de m.  27 29 8 3 18
Centelles Ae 23 29 6 5 18
FS Pineda de mar 14 29 4 2 23

CB Roser  26 22 4
CB esparreguera   26 20 6
CB Salou  26 20 6
SeSe  26 19 7
Salle Reus  26 16 10
CB Cantaires Tortosa 26 15 11
CB Ciutat Vella  26 13 13
AeC Collblanc B  26 13 13
Ad Torreforta  26 12 14
Lluïsos de gràcia  26 11 15
CB Alpicat  26 9 17
Bàsquet Sant Boi   26 5 21
Cb Castellar  26 4 22
CB Viladecans   26 3 23

ClASSiFiCACió  PJ Pg PPClASSiFiCACió Pt PJ Pg PE PP ClASSiFiCACió Pt PJ Pg PE PP ClASSiFiCACió Pt PJ Pg PE PP

CH Vila-Seca 73 29 24 1 4
Cn Reus Ploms 68 29 22 2 5
CP Bell-Lloc 62 29 20 2 7
Caldes m. 50 29 15 5 9
Igualada HC 49 29 15 4 10
CHP Sant Feliu 49 29 14 7 8
Ll-Llista Juneda 43 29 13 4 12
HC Sentmenat 42 29 13 4 12
PHC Sant Cugat 39 29 11 6 12
CH Ripollet 37 29 11 4 14
mollet HC 32 29 9 5 15
CP Calafell 31 29 10 2 17
CHP Amposta 29 29 8 5 16
hC Castellar 27 29 7 6 16
HC Valls 18 29 5 3 21
Cambrils CH 14 29 4 2 23

FUtbOl (UE Castellar)

diUMEngE 28 maig
Pepín Valls
12:00 Amateur B - Castellbisbal

Pepín Valls
12:00  Bellavista m - Amateur A

AgEndA
setMAnA DeL 26 De MAiG A L’1 De JunY 

bàSqUEt (Cb Castellar)

diSSAbtE 27 maig
Pavelló Puigverd
17:00 final a 4 Campionat Cat. Inf.
Partits fora
18:30  Cn Sabadell - Senior A

diSSAbtE 27 maig
Pavelló Puigverd
17:45 final a 4 Campionat Cat. Inf.

RUgbi (RC Castellar)

diSSAbtE 27 maig
Estadi Colobrers
09:00 1r Torneig de rugbi memorial 
Antonio garcés, fins les 19 h

hOqUEi (hC Castellar)

diSSAbtE 27 i diUMEngE 28
Pavelló dani Pedrosa
09:00 Finals campionat de 
Barcelona prebenjamí iniciació

diSSAbtE 27
19:30 HC Valls - sènior 1 cat
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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 polivalent
· Ajudant de cuina - cuiner/a
· Aprenent/a de lampista
· Aprenent/a d’extrusió de plàstics
· Cambrer/a
· Comercial júnior
· Conductor/a de camió – repartidor/a
· Coordinador/a de producció
· Enginyer/a electrònic/a R+D
· Esteticista
· Gerocultor/a
· Manipulador/a
· Mecànic/a de camions
· Mecànic/a de maquinària
· Netejador/a
· Operari/ària de manteniment
· Perruquer/a
· Repartidor/a menjar a domicili
· Soldador/a

Setmana del 18 al 24 de maig
Es necessita:

cultura aplec

El cinefòrum d’avui ha pro-
gramat la pel·lícula ‘los 
exámenes’

Aquest vespre, a les 21hores, es pro-
jecta la pel·lícula ‘Los exámenes’  de 
Cristian mungiu a l’Auditori municipal.  

Romeo és un metge de quasi 50 anys-
que ha deixat enrere les il·lusions rela-
cionades  amb el seu matrimoni aca-
bat i la seva Rumania, destrossada. el 
que li importa ara és la seva filla. des-
prés dels exàmens finls, la jove anirà 
a una prestigiosa escola d’Anglaterra. 

quins fogons amb el dia 
Mundial de l’hamburguesa, 
que se celebra diumenge

en motiu del dia mundial de l’Ham-
burguesa, el programa Quins fogons 
us proposta fer unes hamburgueses 

molt saludables perquè són vege-
tals! Ara que estan tan de moda a tot 
arreu, aquestes que us proposen les 
noies no us deixaran indiferents: són 
fàcils, sucoses, vistoses i boníssimes! 
Podeu veure el capítol al Facebook de 
Quins fogons i al portal de Lactual.cat

Mantenint viva la identitat de la vila

L’esperit de poble que projecta l’Aplec 
de Castellar Vell segueix impassible a 
la cursa del temps. Les generacions se 
succeeixen i, després de 39 anys, enti-
tats, amics i famílies continuen reser-
vant-se aquest diumenge de maig per 
celebrar la identitat cultural de la vila. 
L’assolellada trobada d’enguany va ar-
rossegar aproximadament 1800 cas-
tellarencs, dels quals la meitat van en-
taular-se a racons ombrívols del bosc 
que rodeja l’Església de Sant Esteve 
amb un plat d’arròs.

Els esmorzars matiners de brasa 
i porró, les alenades de sofregit d’ar-
ròs, els troncs de llenya improvisant 
pals ficticis de porteries de futbol i les 
migdiades als peus dels arbres van 
omplir de caliu els entorns de l’ermi-
ta de Castellar Vell. I encara que els 
concursos monopolitzen una gran 
part dels actes, l’aplec, precisament 
al contrari, és una oportunitat festi-
va per agermanar entitats culturals, 
socials i esportives de la vila. Una jor-
nada per fer pinya i brindar, estrènyer 
amistats i retrobar-ne de velles.

L’Aplec, obert a tothom, l’orga-
nitza l’Ajuntament de Castellar amb la 
col·laboració de la Parròquia de Sant 
Esteve, la Societat Castellarenca, Ball 
de Gitanes, Gegants de l’ETC, l’Esco-
la nocturna, Colònies i Esplai Xiribec, 
Capgirats, ADF, Deejays del Revés i la 

1.800 castellarencs 
van participar 
diumenge passat 
a l’Aplec de 
Castellar Vell

i Oriol Povedano; de 10 a 12 anys, que van 
guanyar Meixí Chacón, Judit Rocavert i 
Mireia Romero; i de 13 a 16 anys, que els 
premiats van ser Miquel Avellaneda, Said 
Avellaneda i Cristina Llonch.

En el concurs estrella de l’Aplec, 
el nombre de participants ha superat 
el de l’any anterior. Un total de 30 ar-
rossos, de tot tipus i gustos, es van pre-
sentar davant de jurat per ser valorats. 
En la categoria de Joves, de menys 
de 25 anys, els guanyadors van ser 
Trokolo (1r premi), Gitaneros Solters 
(2n premi), i els Tarrés (3r premi). En 
grups grans, de més de 50 persones, 
el primer premiat va ser l’Hoquei Club 
Castellar, que van elaborar un arròs 

 guillem Plans

per a més de 100 estómacs, amb pro-
ductes de proximitat de la Botiga del 
Castell; en segona posició, Flors Bosca-
nes d’ADF; i en tercer lloc, Emili Carles 
Tolrà. En paelles mitjanes van ser Bon 
Profit, també d’ADF, Catalunya Casas 
i la Colla dels vint. I en grups petits van 
ser 1a Edició de Paella per Xics, Socar-
rats i la Vila, respectivament.

Tiberi i concursos a part, l’Aplec 
de Castellar Vell es va amenitzar de 12 
a 13 h amb l’actuació conjunta dels Ge-
gants de l’ETC, el Ball de Gitanes i els 
Capgirats, els castellers de la vila. Els 
castellers de Castellar, segons expli-
ca Gerard Rosell, cap de la colla, “van 
voler col·laborar amb el poble, amb 
una actuació senzilla però que la gent 
va gaudir molt”. Els Capgirats van ofe-
rir un pilar d’entrada, un 3 de 6 i un pilar 
de sortida, intercalant-se amb el Ball de 
Gitanes i els Gegants de l’ETC. A més, 
van dedicar un taller per engrescar el 
poble a sumar-se al món casteller, en què 
es va apuntar força gent. Els adults, ex-
terns a la colla, es van introduir fent de 
pinya i la canalla va aprendre a pujar al 
castell. Fins i tot, es van atrevir a fer un 
pilar de tres, amb una nena aliena als 
Capgirats fent d’enxaneta. Rosell valo-
ra que “la vila, que no té una tradició 
castellera consolidada, sigui cons-
cient, a poc a poc, que té una colla de 
castellers que es va introduint en la 
cultura popular”.

Pel que fa al Ball de Gitanes, 
l’agrupació va donar ambient mun-
tant el bar de Castellar Vell, com ha 
fet en edicions anteriors. Xavier Plana, 
membre de la junta, explica que “la 
iniciativa dóna ambient a la zona 
i estan molt orgullosos de fer-ho”. 
L’entitat va portar una colla de joves, 
de 12 a 17 anys, que va oferir tres balls, 
dos de típics i un tercer amb una cançó 
més actual, Maricarmen.  

Ambient culinari a l’hora de fer les paelles de Castellar Vell. || Q. PASCUAL

Comissió de Festes, a més de les enti-
tats, les famílies i les persones volun-
tàries que, desinteressadament, any 
rere any es mouen per participar-hi.

concursos

Abans de la tradicional Missa de 
l’Aplec, a les 10 h, el primer dels con-
cursos a iniciar-se, a les 8.30 h, va ser el 
d’ocellaires. A la mateixa hora, també 
va haver-hi un dels concursos més ge-
nuïns de la trobada, el de flors bosca-
nes, que consisteix a fer un ram exclu-
sivament amb la vegetació de l’entorn 
de Castellar Vell. En el concurs de les 
flors boscanes van participar-hi 15 
persones. En la categoria d’adults, la 

guanyadora va ser Rosa Maria Canet; 
el segon premi per a Rosa Lladós i el 
tercer per a Conxita Roca; i en la d’in-
fants i joves, els premiats van ser Júlia 
Margall, que va elaborar la figura d’un 
gos d’atura, Clàudia Mas, Jamila Ven-
tosilla i la Maria i la Fiona.

També relacionat amb l’entorn, el 
concurs de dibuix amb llapis va inspirar a 
56 participants, que van il·lustrar el parat-
ge natural de la rodalia frondosa de Cas-
tellar Vell o activitats relacionades amb 
l’aplec. Per edat es van definir diferents 
categories: fins a 5 anys, que els guanya-
dors van ser Kai Ballester, Ia Roig i Biel 
Clot; de 6 a 9 anys, en què es van endur 
el premi Marc Hernández, Ivet Ortuño 
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L’Escola Municipal de Música Torre Balada va oferir dimecres el con-
cert de fi de curs dels alumnes que, enguany, han gaudit de les classes 
d’instrument i cant a l’escola. L’acte va tenir lloc a l’Auditori Municipal 
i va comptar amb la presència de familiars i amics dels músics.   || m. A. 

Una trentena de persones van assistir a la sessió de contes, a la Biblioteca 
Municipal, dissabte passat. En aquesta ocasió, la canalla va poder gaudir 
de les històries de la Pepa Florida (Sílvia Ricart). La Pepa va presentar la 
màquina a Macacopequimet-ai. (Màquina Caça-Contes per a Quitxalla Al-
tament Imaginativa) que va fer al·lucinar els petits espectadors.  || m. A.

COnCERt | AuDitori MuniCipAL

COntES | bibLioteCA

Concert de fi de curs de l’EMMTB

L’estrambòtic artefacte de la Pepa Florida

La secció infantil 
dels Diables de 
Castellar celebra el 
cinquè aniversari, 
aquest dissabte

Cinc anys d’espurnes
a Castellar del Vallès

La plaça Major s’omplirà d’Espur-
nes, aquest dissabte 27. La Festa del 
cinquè aniversari de la secció infan-
til dels Diables de Castellar se cele-
bra amb tots els ets i uts al costat de la 
festa del cinquantè aniversari de Co-
lònies i Esplai Xiribec, que al mateix 
indret durà a terme altres activitats. 
“Actualment, les Espurnes comp-
ten amb 35 nens i nenes d’entre 6 i 
12 anys”, explica Rafa Arrabal, im-
pulsor de Les Espurnes de Castellar. 

Les Espurnes han convidat di-
verses colles amb secció de petits per 
a compartir la festa: Els Banyetes de la 
Creu Alta de Sabadell, la colla infantil 
Casc Antic de Barcelona, Els Encen-
drots de Les Franqueses del Vallès i 
els Diables Infantils de Ripollet. “En 
total, hi participaran 125  infants”, 
afegeix Arrabal. 

Les activitats de Les Espurnes 
s’iniciaran a les 18.30 hores amb una 
exposició fotogràfica i photocall i un 
concert de Landry el rumbero, acti-
vitat que comparteixen amb Colòni-
es i Esplai. Aquesta entitat també ha 
programat una botifarrada a les 20h, 
a la plaça.

A les 21 hores tindrà lloc el corre-
foc infantil, que recorrerà els següents 
carrers: sortida a la plaça Mestre Ge-
lonch, continuant pel carrer Major, 
fins l’aparcament del Calissó, pujant 
per la carretera de Sentmenat per fi-
nalitzar a la plaça d’El Mirador.

Els correfocs infantils requerei-

Una de les actuacions de les Espurnes, l’any 2016. ||  Q. PASCUAL

EtC | DiAbLes De CAsteLLAr

xen de diverses mesures de segure-
tat, “que, més o menys, són les ma-
teixes que amb els adults”. Les dues 
diferències més importants són que 
“la pirotècnia és d’inferior potèn-
cia i que es controla que siguin els 
infants els que es fiquen a dins”.

Els cinc anys que ara Les Espur-
nes celebren han servit per consolidar 
la colla, “gràcies a la important im-
plicació dels pares i mares, alguns 
d’ells, diables de la colla gran”.  Ar-
rabal recorda una anècdota divertida, 
quan van ser convidats pels Banyetes 
de la Creu Alta. Les Espurnes “en-
cara no portaven vestits pintats, 
eren blau marí i feien pinta d’anti-
disturbis”. Una de les  millors sorti-
des, afegeix Arrabal, va ser “quan ens 
van convidar a participar al corre-
foc de la Festa dels Súpers a l’Esta-
di Olímpic”

Els Deejays del Revés ambien-
taran musicalment l’espai, a partir de 
les 22 hores. 

  Marina Antúnez
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Castellar s’ha adherit a 
la celebració d’aquest 
esdeveniment que té 
per objectiu posar en 
valor el pes i la força 
de l’associacionisme 
cultural català.

Consulteu el programa 
d’actes del municipi a 
www.castellarvalles.cat*

*Totes les entitats que 

vulguin incloure una 

activitat al programa 

d’actes poden contactar 

amb la Regidoria 

de Cultura a l’a/e 

cultura@castellarvalles.cat 

(tel. 93 714 40 40)

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Sol·licitud d’ajuts 
econòmics per 
als Casals d’estiu 
2017 

Més informació: www.castellarvalles.cat

A qui van adreçats? 
A unitats familiars que es trobin 
en una situació de necessitat 
socioeconòmica amb infants 
empadronats a Castellar del Vallès 
que s’inscriguin als casals de 
vacances que es realitzen al municipi.

Presentació de sol·licituds
Els formularis de les sol·licituds estan 
disponibles al web municipal i es 
podran presentar del 29 de maig al 9 de 
juny als Serveis Socials (Espai Tolrà), 
de dl. a dv. de 9.30 a 14 h, una vegada 
formalitzada la preinscripció al Casal.

Organització: 
Comissió Municipal per la Igualtat

Totes les activitats són gratuïtes
Més informació al 93 714 40 40 
(extensió 1500)

Dc. 31 de maig
Taller de sòl pelvià
A càrrec de Mireia Vidal, fisioterapeuta 
especialitzada en obstetrícia, 
uroginecologia i coloproctologia
Hora: 19 h
Lloc: Casal Catalunya

Dj. 1 de juny
Risoteràpia: experiència 
divertida, relaxant i oxigenant
A càrrec de Judit Sambolà, 
de LaSaladeSer, terapeuta gestalt i 
coach amb formació en teràpia corporal, 
artteràpia i risoteràpia
Hora: 19 h · Lloc: Casal Catalunya

cultura xxv musicoral

Aquest dissabte, a les 18.30 h, la Coral 
Xiribec organitza el 25è Musicoral a 
l’Auditori Municipal. Enguany, s’han 
convidat la Coral Renaixença, dirig-
da per Anabel Arias, i el Cor Polifòni-
ca d’Alella, dirigit per Jordi Lalanza. 

La Coral Xiribec, dirigida per 
Andreu Brunat Majó, interpretarà 
set peces, “dues d’elles, seran de 
Mossèn Joan Abarcat”, diu Josep 
Maria Costa, un dels cantaires fun-
dadors de la Coral Xiribec. El reper-
tori inclou una tradicional zulú, dues 
peces del Renaixement, una de Lluís 
Llach i l‘Himne dels pirates’, d’Albert 
Guinovart. 

La Coral Renaixença ha prepa-
rat sis peces, també amb repertori 
del Renaixement i d’arreu, i el Cor 
Polifònica d’Alella, sis peces més,  
entre les que s’hi compta l’havane-

es commemora el 25è aniversari del Musicoral

Carme Ventura i J. M. Costa mostren els programes dels 25 Musicorals. ||  m. AnTúnez

  Marina Antúnez

ra ‘La Gavina’. Finalment, hi haurà 
un cant comú, el tema ‘L’Empordà’, 
de Sopa de Cabra. 

A banda del concert, “també 
farem una exposició de programes, 
algun cartell i fotografies dels 25 
musicorals”, diu Carme Ventura, 
cantaire fundadora de la Coral Xiri-
bec i parella de Josep Maria Costa.  
La mostra es podrà veure al vestí-
bul de l’Auditori, el dia del concert. 

L’objectiu del Musicoral és la 
trobada de corals per intercanvi-
ar experiències. “És costum de la 
FCEC, la federació de corals, fer 
aquestes jornades conjuntes”, 
apunta Costa. A altres comarques, 
com el Bages i Baix Llobregat, també 
es fa. “Nosaltres vam començar el 
Musicoral l’any 1993 i hem seguit 
de forma continuada”, diu Ventura. 

Al llarg d’aquests 25 anys, han 
vingut corals de procedències molt 
diverses: de la Catalunya Nord, d’Oc-
citània, del País Basc, d’Aragó, de 
Lanzarote, de Noruega i de Portu-
gal.  “Recordo que quan va venir la 
coral de Lanzarote va ser una fes-
tassa, eren un cor de dones i s’aco-
llien a les cases dels cantaires cas-
tellarencs”, recorda Costa. També 
explica que “van quedar impressi-
onades perquè van veure cireres, 
es veu que allà no h’hi ha”.

s’han convidat les 
corals polifònica 
Joia d’Alella i la 
Coral renaixença 
de santa perpètua 

diRECtORS dE lA CORAl

El grup coral ha 
tingut 8 mestres

El grup va començar a assajar amb 
Esteban Xavala, l’any 1990, fent els 
Pastorets. D’aquí, la coral va agafar 
el nom. Núria Oller va succeir Xava-
la fins al 1993 i va néixer el primer 
Musicoral, que Oller va dirigir amb 
Jaume Sala, que s’estrenava com 
a director, encara molt jove. Ell va 
dirigir la Coral Xiribec fins el 1997. 
Paral·lelament, va crear el Cor Sant 
Esteve. Va començar a coodirigir 
la Xiribec al costat de la Glòria 
Coma, una de les cantaires del Cor 
Sant Esteve. La Glòria li va agafar 
el relleu i va dirigir fins a una mica 
més enllà del 2002. L’Esteve Costa 
la va substituir, mentre ella va ser 
a l’Àfrica. Costa va dirigir al costat 
de Ferran Marquina, qui cantava 
amb la Glòria a la Lieder Camera. 
L’Esteve Costa estava estudiant al 
Conservatori Municipal de Música 
de Sabadell i s’estrenava com a 
director de la Xiribec, l’any 2004, 
fins al 2011, que es va incorporar la 
Clara Vilaseca. L’any 2013, la relle-
va Andreu Brunat Majó, fins avui. 

Una de les coses bones del Mu-
sicoral, afirmen Costa i Ventura, és 
que “contactes amb gent, fas amis-
tats i, a vegades, les retrobes”.

Per saber si una coral pot encai-
xar o no amb una proposta del Musi-
coral, la Coral Xiribec contacta amb 
els grups afins via telèfon, whatsapp 
o correu electrònic. “I ens ajuda el 
canal Youtube, on algunes de les 
corals pengen audicions”. La Coral 
Xiribec és conscient que és una coral 
amateur, per tant, no busca corals 

de molt nivell sinó de nivell similar. 
Actualment, la coral compta 

amb 39 cantaires amb diferents ni-
vells. “El que m’agrada de la mú-
sica coral és que has d’abandonar 
la teva individualitat per posar-te 
d’acord amb la col·lectivitat”, apun-
ta Costa. 

El que voldrien millorar des de 
la junta de la Coral Xiribec és “asse-
gurar el relleu generacional, ja que 
els que hi som des del principi ens 
anem fent grans”, diu Ventura.

28 de maig
DIA DE LA SALuT DE LES DONES

SALuT pER A LA IGuALTAT
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Les III Jornades d’Història i Cultura 
Locals de Castellar del Vallès, que es 
van celebrar dijous passat, es van cen-
trar enguany als fons locals. La propos-
ta, que organitza l’Arxiu d’Història de 
Castellar del Vallès amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Castellar, va cons-
tar de quatre ponències que es van dur 
a terme a la Sala d’Actes d’El Mirador.

Així, les jornades van abordar els 
fons personals dels poetes Joan Arús, 
Joan Oliver Pere Quart i J.V.Foix, i el 

“si Foix hagués escrit en anglès 
seria reconegut mundialment” 

 Margarida trias, durant la xerrada de les iii Jornades, dijous passat || R.g.

els fons personal de J.V.Foix, a les iii Jornades d’Història i Cultural Locals

fons personals de la Biblioteca d’Hu-
manitats de la UAB.

Concretament, al seu torn, Mar-
garida Trias, directora de la Fundació 
J.V.Foix, va destacar la figura del poeta 
català, un creador que segons Trias en-
cara no ha tingut el reconeixement in-
ternacional que li pertoca. Enguany se 
celebra el 30è aniversari de la mort de 
J.V.Foix. “Si Foix hagués escrit en an-
glès seria reconegut mundialment. 
És un dels poetes més importants 
del segle XX”, va dir Trias.

Durant la xerrada, Margarida 
Trias va exposar que J.V.Foix i el cas-

ARXiU hiStòRiA | xerrADA

tellarenc Joan Arús van mantenir una 
amistat durant la seva joventut que es 
va traduir en una vintena de cartes. 
Aquesta correspondència s’ha recu-
perat gràcies al fons personal de Foix 
i es conserva a la Fundació J.V.Foix. 
Aquestes cartes són, per a la directora, 
un dels tresors de la col·lecció. “Tenim 
prop de 5.000 cartes de J.V.Foix. La 
correspondència simplement està 
catalogada, encara no les he pogut 
llegir totes. Allà dins hi ha d’haver 
molta informació que ha de sortir 
i de la qual se’n podrien editar lli-
bres”, va detallar Trias.

A més de les cartes, al fons perso-
nal del poeta també hi trobem llibres 
que formaven part de la seva bibliote-
ca personal, primeres edicions, docu-
mentació, articles, enregistraments del 
poeta recitant els seus poemes, foto-
grafies, manuscrits i mecanoscrits de 
Foix i altres objectes com quadres de 
Dalí, Miró o Tàpies. De fet, tant amb 
Miró com amb Tàpies, Foix va publi-
car conjuntament dos llibres on els 
pintors van il·lustrar alguns versos de 
l’autor. “Hi ha quadres i dibuixos que 
els seus amics pintors li van regalar, 
per exemple, quan anaven a passar 
temporades a la casa de Foix a Port 
de la Selva. Tenim quadres de Miró, 
Dalí, Cuixart, Joan Ponç o Tàpies”, 
va explicar la directora de la fundació.

La majoria dels arxius que con-
formen el fons personal estan digita-
litzats i es poden consultar al portal 
fundaciojvfoix.org   

 Rocío gómez 

el divendres passat, es va fer la foto dels infants que han entregat el segon 
passaport gènius acabat a la Biblioteca. Hi van ser Pere i marc milian, Ari-
adna Vega, montsant Tebe, Leo garcia, Ivan i nadia Rodríguez. el passaport 
gènius és una iniciativa de la Xarxa de Biblioteques municipals de la dipu-
tació de Barcelona amb l’objectiu de promoure l’hàbit de la lectura des d’un 
vessant lúdic entre els més menuts.  ||  m. A. / R. g. 

ACtE | LitÚrGiA

El passaport per viatjar amb llibres a la mà

Aquest cap de setmana, se celebra Santa Quitèria a Sant Feliu del Racó. dis-
sabte, a les 8 h, s’ha programat una trobada a la plaça doctor Puig. dues 
hores més tard, hi haurà esmorzar per a tots els col·laboradors i, a les 12 h, 
la plantada del pi a la plaça. A les 13 h començarà  la primera pujada al pi a 
Sant Feliu, acompanyada dels grallers de l’esbart Teatral de castellar (eTC)  
amb premis sorpresa per a tots aquells que aconsegueixin arribar a la copa. 
A les 20 hores s’ha previst una botifarrada popular i, a mitjanit, un concert 
en directe amb Paquito groove Band, al Centre Feliuenc.diumenge 28, a 
les 11, tindrà lloc missa de Santa Quitèria. A continuació, es farà la benedic-
ció del pa, a la plaça de l’església. A les 12.15 h se servirà vermut i, a les 14 h, 
es repartirà el pa beneït. A les 17 hores s’ha previst un campionat de dòmino. 
el guanyador serà premiat. en aquest esdeveniment hi col·laboren l’Ajun-
tament, el Centre Feliuenc, mas Umbert, distribució de begudes Lluelles, 
Jaume Pont, Jordi Froilan Jardiners, Llenyes i carbons esteve Carme i estu-
di Sandra galera.  ||  m. A.

Santa Quitèria inclou una pujada al pi

bREUS
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dEStAqUEM EXPOSiCiOnS

agenda del 26 de maig al 4 de juny de 2017

Exposició de pintures d’imma Solà Rifer
Fins al 3 de juny, de dl. a dv. de 10 a 13.30 
h i de 17 a 20 h
galeria Santi Art
organització: galeria Santi Art

Exposició de pintura d’Emili Rodríguez 
Fins al 29 de maig, de dl. a dv. de 10 a 13 h 
i de 17 a 20 h
espai Sales d’el mirador
organització: Suport Castellar del Vallès 

Exposició permanent d’escultures de 
Josep llinares
ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

DiVenDReS 26
De 10.30 a 12 h · PROPOStA
grup de dol gestacional i perinatal
Cal Gorina
organització: pingupanda

De 17.15 a 19.15 h · tAllER
Curs de cuina per a infants (3 a 8 anys
inscripcions al tel. 93 714 40 40 o 
presencialment al sAC (el Mirador)
Mercat Municipal
organització: Mercat Municipal

17.30 h · PROPOStA
trobada de hopiaires amb
Josep lluís badal
Llibreria Vallès
organització: Llibreria Vallès

21 h · CinEMA 
Cinefòrum: los exámenes
+ info.: pàg. 8

21.30 h · tEAtRE
les dones d’Argos
+ info.: pàg. 8

21.30 h · PROPOStA
Canya-tapa, amb Xaixa i Can Canalla
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

DiSSaBTe 27 

tot el dia · FEStA
Santa quitèria 2017
sant Feliu del racó
organització: Associació de Veïns i 
Veïnes de sant Feliu del racó

11 h · ESPORt
1r torneig de Rugbi Antonio garces
+ info.: pàg. 8

16.30 h · PROPOStA
50 anys Esplai Xiribec / Festa 5è 
aniversari de les Espurnes 
plaça d’el Mirador 
org.: Diables de Castellar - etC i 
Colònies esplai xiribec

18.30 h · MúSiCA
25è Musicoral
Auditori Municipal Miquel pont
organització: Coral xiribec

21.30 h ·tEAtRE
les dones d’Argos
sala de petit Format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de Castellar

22.30 h · bAll
nit de ball amb Camelot
sala blava de l’espai tolrà
organització: pas de ball
 
 
 
DiUmenGe 28
tot el dia · FEStA
Santa quitèria 2017
sant Feliu del racó
organització: Associació de Veïns i 
Veïnes de sant Feliu del racó

11 h · SORtidA
Caminant amb la història per 
Castellar: Ruta el modernisme i 
altres estils. inscripcions a cami-
nantamblahistoria@gmail.com
sortida: Jardins del palau tolrà
org.: Caminant amb la Història i 
Arxiu d’Història de Castellar

12 h i 16.30 h · CinEMA
Cinema familiar: Canta!
Auditori Municipal Miquel pont
organització: Ajuntament

18 h · bAll
ball amb el grup leyenda
sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

18.30 h · tEAtRE
les dones d’Argos
sala de petit Format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de Castellar

18.45 h · CinEMA
Mañana empieza todo
Auditori Municipal Miquel pont
organització: Ajuntament

DiLLUnS 29
20 h · PROPOStA
Club de lectura de viatges: 
l’agulla daurada, de Montserrat Roig
biblioteca Municipal Antoni tort
org.: biblioteca Municipal Antoni tort

DimaRTS 30
19 h · PROPOStA
Ple municipal
Ca l’Alberola
organització: Ajuntament

DimecReS 31
9.30 h · SORtidA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAp
org.: Ajuntament i àrea bàsica de salut

19 h · PROPOStA
taller de sòl pelvià
+ info.: pàg. 20

19 h · XERRAdA
Prevenció d’incendis
sala d’Actes del Centre de serveis
organització: Ajuntament

20 h · XERRAdA
Cicle d’Educació de Cal gorina
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

DiJoUS 1
19 h · PROPOStA
Risoteràpia: experiència 
divertida, relaxant i oxigenant
+ info.: pàg. 20

DiVenDReS 2
De 17 a 19.30 h · FEStA
dia Mundial del Medi Ambient
Mercat d’intercanvi i activitats
plaça d’el Mirador
organització: Consell d’infants 
Municipal i Ajuntament

21 h · CinEMA
Cinefòrum: Frágil equilibrio
dia Mundial de 
l’Associacionisme Cultural
Auditori Municipal Miquel pont
org.: Club Cinema Castellar Vallès
Amb el suport de: Federació 
Catalana de Cineclubs

DiSSaBTe 3
De 10 a 14 h · PROPOStA 
25a Festa de les Escoles de 
bàsquet (Memorial Joan 
Rocavert)
pavelló de puigverd
org.: Club bàsquet Castellar

11 h · MúSiCA
Cantada al Mercat a càrrec de la 
Coral Xiribec
pl. del Mercat, pl. d’el Mirador
i pl. Major
organització: Coral xiribec

11 h · PROPOStA
holi Castellar Jove!
Animació i DJ: J. A. Varen, DJ Joel 
torres. Final de festa amb escuma
plaça de Catalunya
org: Ajuntament (Castellar Jove)

De 17 a 00 h · PROPOStA
Zusamenfest. Demostració de 
coreografies de line dance i 
country de diferents grups de ball 
del Vallès i barcelona
sala blava de l’espai tolrà
organització: Country Castellar

DiUmenGe 4
De 10 a 20 h · tEAtRE
Actuació del grup teatral Artcàdia
sala de petit Format de l’Ateneu
organització: Artcàdia

12 h · MúSiCA
Vermut musicat amb Carles belda
recital ballable de cançons aborí-
gens i humor
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

18 h · bAll
ball a càrrec d’Andreu Músics
sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

trobada hopiaire a la llibreria 
Vallès amb J. lluís badal
divendres 26 · 17.30 h

Aquesta tarda, tindrà lloc la trobada 
hopiaire amb l’autor dels llibres de la 
col·lecció, Josep Lluís Badal. La tro-
bada tindrà lloc a la Llibreria Vallès, 
organitzadora de l’acte. Aquesta pro-
posta reunirà els lectors de Hopi, his-
tòries pensades per a nens i nenes a 
partir de 6 - 7 anys. mentre duri la tro-
bada, els infants poden estar sense 
pares. A la trobada hi assistirà l’au-
tor, Josep Lluís Badal. 
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tElÈFOnS dintERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

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

bARk

ClEO

lOlA

raça: x  ·  pèl: curt ·  sexe: mascle
en adopció des de desembre de 2013

raça: x ·  pèl: curt  ·  sexe: femella
en adopció des de gener de 2016

raça: x ·  pèl: curt  ·  sexe: femella
en adopció des d’octubre de 2015

SóC A CAldES AniMAl

AdOPtA’M

 edat: 4,5

edat:  desconeguda

edat: jove

www.castellarvalles.cat

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

28 de maig

Versió en català • 2016
Durada:
108 min
País:
Estats Units
Direcció: 
Garth Jennings
Intèrprets: 
Buster Moon és un 
koala elegant que re-
genta un teatre que 
ara és a punt de de-
saparèixer. Només té 
una oportunitat per re-
dreçar-lo: organitzar 
un concurs de cant i 
aconseguir que sigui 
un gran èxit.

Versió doblada 
• 2016
Durada:
115 min
País:
França
Direcció: 
Hugo Gélin
Intèrprets: 
Omar Sy, Clémence 
Poésy, Gloria Cols-
ton, Antoine Ber-
trand, Karl Farrer, 
Anna Cottis, etc.

Sinopsi: Buster Moon és un koala elegant que regenta 
un teatre que ara és a punt de desaparèixer. Només té 
una oportunitat per redreçar-lo: organitzar un concurs 
de cant i aconseguir que sigui un gran èxit. 

Mañana 
empieza todo
COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió doblada

18.45 h

Sinopsi: Samuel viu la vida sense responsabilitats a la 
platja del sud de França. Fins que un dia una dels seus 
antics amors li deixa en braços un bebè de pocs mesos, 
Glòria: la seva filla.

12 h i 16.30 h

Canta!
ANIMACIÓ

Pr
em

i: 6
00

 €
O

be
rt

 a 
to

th
om

Què és per 
a tu la Festa 
Major?

Explican’ns-ho
am

b un cartell

Data límit 
d’entrega:  23
juny 2017
Lloc: SAC
+info:
www.castellarvalles.cat
a partir de dc. 31 de maig

“Home, home, no es pot viure totalment sense pietat”
Fiódor Dostoievski

@garrimo @mmuntada @ffarriol
montserrat Riu Ripoll Pantà de Boadella

MEMòRiES dE l’ARXiU d’hiStòRiA 

inStAgRAM · @lactual 

És sobradament coneguda la bondat de l’aigua de la font de la Riera a Sant Feliu del Racó. Aquí en 
tenim un testimoni: un carro ha arribat fins a tocar de la font, travessant el riu, per carregar aigua. 
Carro amb vela, fanal, bosses i un cavall jove. Per omplir amb un embut les garrafes, fan servir un 
tros de tub des dels rajos de la font fins arran de marge.   || FonS: ARXIU d’HISTòRIA  || ARXIUHISToRIA-

CASTeLLAR@gmAIL.Com ||  FACeBook.Com/ARXIUHISToRIA 

Carregant aigua a la font de la Riera, vers 1925

penúltima

FARMàCiES dE gUàRdiA 
 
 
DiVenDres 26 ViCEntE
DissAbte 27 YAngÜElA
DiuMenGe 28 YAngÜElA
DiLLuns 29 ROS
DiMArts 30 PERMAnYER
DiMeCres 31 gERMà
DiJous 1   EUROPA
DiVenDres 2 Vilà
DissAbte 3 EUROPA
DiuMenGe 4 ViCEntE 

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

dEFUnCiOnS 

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

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

kika Cáceres Raya
83 anys · 23/05/2017

isabel Abad Ruiz
59 anys · 23/05/2017
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la contra

Sergi Reñé

Al vòlei no hi ha 
contacte físic, però 
has d’estar al màxim

Jugador professional de vòlei

C
e

d
Id

A
El Sergi (19 anys, 2,02 m.) ha completat la primera tem-
porada a la Superlliga de vòlei, després d’haver debutat 
amb només 15 anys a l’elit. Juga de col·locador al CV 
Teruel, un dels equips més potents de la lliga espanyola

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Alegre
Un defecte que no pots dominar?
desordenat
Una persona a qui admires?
Rafa nadal
la teva paraula preferida
Adéu siau!
quin plat t’agrada més?
els ravioli
Un viatge pendent
Austràlia
Una pel·lícula?
In Time
Un llibre?
Córrer o morir, de kilian Jornet
Un lloc on viure?
mallorca
Un equip de vòlei?
Trentino
Un pavelló?
Las Planas de Terol

”

“

· Perquè t’acabes decidint pel 
vòlei com a esport?
Vaig començar a jugar després de 
veure la meva germana amb l’equip 
de l’escola. Jugava a bàsquet fins que 
vaig decidir a primer de l’ESO can-
viar d’esport.

· Com van ser els inicis? 
Van ser al CN Sabadell, on juga-
va d’atacant. D’allà vaig passar a la 
Blume d’Esplugues, on vaig debutar, 
a l’Andorra i d’allà a Palència al cen-
tre de tecnificació de vòlei, el més im-
portant d’Espanya. Després ja vaig 
fer el salt al CV Teruel.

· tot molt ràpid... 
Sí, al Club Natació vaig canviar de 
posició a col·locador i l’any següent 
ja era al Blume, on debutava amb la 
selecció nacional. Van oferir-me anar 

a Palència, però encara estava fent el 
batxillerat i vaig decidir quedar-me. 
La temporada següent ja vaig anar al 
centre de tecnificació. Al segon any 
després d’un pre-europeu, van obrir-
me les portes per entrenar amb l’ab-
soluta. Després d’això ja vaig fitxar 
pel Teruel.

· quines exigències té aquest 
esport?
És un esport molt exigent físicament 
i en el qual molts de nosaltres aca-
bem patint dels genolls per l’esforç 
als salts. No  hi ha contacte físic com 
al futbol o el bàsquet, però has d’es-
tar al màxim. No és tan aeròbic com 
d’altres esports, però el nivell d’exi-
gència és màxim i de força explosi-
va, pel qual necessites treballar molt.

· Com fas el salt a l’elit?
A la Permanent de Palència surten 
molts jugadors a l’elit. El salt més 
important el vaig fer sent allà. Amb 

només quinze anys vaig ser el col-
locador de l’Andorra, ja que se’ls va 
lesionar el titular a mitja temporada i 
vaig acabar sent qui portava a l’equip. 
Als campionats d’Espanya autonò-
mics de Valladolid es van fixar en mi 
els dos entrenadors principals i van 
oferir-me entrar al centre.

· Vas començar d’atacant, fins que 
et vas reconvertir en col·locador...
A Sabadell un entrenador va dir-me 
que no arribaria gaire lluny amb el 
meu salt, que era fluix. Vaig provar 
com a col·locador i no va anar mala-
ment, ja que va ser quan el Blume es 
va fixar en mi. En aquesta posició has 
de tenir molt cap per saber on enviar 
la pilota cada vegada.

· Com aconsegueixes combinar la 
vida diària amb l’esport al màxim 
nivell?
Has de compaginar els estudis amb 
l’esport. Entrenem matí i tarda i he 

de mirar de poder fer les dues coses. 
Aquest any he acabat el batxillerat i la 
meva intenció és estudiar una carre-
ra, perquè l’esport està molt bé però 
s’ha de mirar el futur. Ara mateix puc 
viure de l’esport, però això no dura 
tota la vida. És un esport molt mino-
ritari i fins i tot sent molt bo és difícil 
que duri per sempre.

· Es fa dur viure lluny de la famí-
lia sent tan jove?
Al principi és difícil, però ho vaig 
viure progressivament. Quan esta-
va al Blume tornava els cap de set-
mana, però a Palència ja es va notar 
més, perquè ja no era tan sovint.  Ara 
mateix ja estic acostumat i veig més 
difícil tornar a casa.

· Com vas rebre la notícia de la pri-
mera internacionalitat absoluta?
Estava amb les categories inferiors 
i venia molt decebut després de per-
dre un classificatori per a un europeu. 

Tres dies després van trucar-me per 
anar amb l’absoluta a entrenar, sent 
encara sub-21. Érem 21 jugadors i fi-
nalment vaig acabar a la llista dels 12 
que van anar a Montenegro a jugar 
l’europeu. Al primer partit tenia la 
pell de gallina. No m’esperava que 
fos tan ràpid tot.

· En quin nivell està Espanya?
Feia 10 anys que la selecció no es clas-
sificava per una fase final europea, 
però aquest setembre serem a Po-
lònia. Fa un temps la lliga era molt 
bona però va caure el nivell en picat. 
En temes mediàtics no és visible. Tot 
és futbol o bàsquet i ningú s’assaben-
ta de res del que passa, i és molt difí-
cil fer créixer l’esport.

· la pressió de jugar en un equip 
capdavanter t’ha canviat?
Sí, abans jugava per diversió i per 
hobby i ara és una feina on he de ren-
dir i guanyar. 

 Albert San Andrés


