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Setmanari d’informació local

Quarta derrota 
consecutiva de la UE 
Castellar a Primera 
Catalana

Dissabte arrenca la 
temporada amb 
l’obra de teatre 
‘Dansa de mort’

futbol | P13 auditori | P18

La concentració de diumenge passat als Jardins del Palau Tolrà va concentrar més de 400 persones per defensar la celebració del referèndum d’autodeterminació d’aquest diumenge. || q. pascual

desig de votar
1-0 | P02 I 03

ihil unumum is, consus adeperei 
consul horum dii consum turo

desig de votar
1-0 | P02 I 03

Els partidaris del ‘sí’ s’han mobilitzat 
per defensar el referèndum de l’1-0
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el tema de la setmana 1 d’octubre

“La Marató per la democràcia”, con-
vocada per l’ANC i Òmnium Cultu-
ral, va omplir les places i els punts 
neuràlgics de moltes poblacions el 
passat diumenge al matí, també els 
Jardins del Palau Tolrà, on unes 400 
persones es van concentrar per de-
fensar el referèndum de l’1-O, però 
també la llibertat d’expressió i la 
democràcia. 

Estelades, banderoles de co-
lors amb la paraula “Sí” i cartells  
convidant a votar decoraven l’espai.

Amb un caire festiu, l’acte va 
començar amb una llegida de poe-
mes de la mà de Dolors Ruiz i Joan 
Romeu, acompanyats pel violon-
cel de la Laia Rocavert. Els ver-
sos reivindicatius de Salvador Es-
priu, Joan Salvat Papasseit, Maria 
Mercè Marçal, de J.V. Foix, de Fre-
deric Soler, Pere Quart han arren-
cat aplaudiments i crits de “Vo-
tarem”, “Independència” o “els 
carrers seran sempre nostres”. 
L’últim poema, “La calle más ale-
gre del mundo”, on Federico García 
Lorca parla de la Rambla de Bar-
celona, va estar dedicat a les vícti-
mes dels atemptats de Barcelona 
i Cambrils.

La coordinadora de l’ANC Cas-
tellar, Trini Pérez, va expressar que 
les irrupcions policials en diverses 
seus del Govern de Catalunya, les 
detencions dels alts càrrecs i tècnics 
del Govern, els escorcolls fins i tot a 
cases particulars, les intimidacions 
als mitjans de comunicacions i voler 
tenir el control dels Mossos “és una 
desproporció enorme, que va con-
tra la mateixa Llei i l’Estatut de 
Catalunya. Per tant condemnem 

Concentració en defensa de l’1-o

Concentració als Jardins del Palau Tolrà per defensar el referèndum de l’1 d’octubre, diumenge pasat. || q.  pascual

400 persones es van 
aplegar al Jardins 
del Palau tolrà en 
“la Marató de la 
democràcia”

 Cristina Domene

i rebutgem l’actitud totalitària i 
antidemocràtica de l’Estat Es-
panyol i ‘un govern que ens està 
mostrant el pitjor de la seva in-
tolerància cap al nostre poble”.

Jordi Fusté, representant de 
la CAL de Castellar, va adreçar 
també unes paraules als assistents 
en nom de la Coordinadora d’Asso-
ciacions per la Llengua Catalana: 
“Sobre el referèndum se n’ha par-
lat molt. Cal deixar-ne ben clar al-
guns punts: el referèndum no pot 
tenir límit de participació. No es 
tenen en compte els vots en blanc 
ni els nuls. El 50% més un vot és 
l’opció guanyadora. És vinculant. 

Si guanya el No, anem a eleccions 
autonòmiques. Si guanya el Sí, 
es declararà la independència”.

Roser Badia i Carme Lleixà 
van posar veu al manifest del Con-
sell de l’Associacionisme Cultural 
en defensa dels drets civils dels ca-
talans i de la celebració del referèn-
dum de l’1 d’octubre. En el text, el 
Consell manifesta el seu “compro-
mís inequívoc en la defensa de les 
llibertats democràtiques i la seva 
oposició a qualsevol iniciativa que 
limiti l’autogovern o l’exercici de 
llibertats civils, com ara la lliber-
tat de consciència, la llibertat de 
premsa, la llibertat d’expressió 

L’ANC va organitzar 

dissabte al matí un recital 

de poemes a càrrec de 

Dolors Ruiz i Joan Romeu

i opinió, la llibertat de reunió, el 
dret a la igualtat de tracte davant 
la llei, i el dret a decidir”.

Els parlaments es van tancar 
donant diferents consignes. La pri-
mera, que la gent no faci cas a les 
informacions infundades que ar-
riben a través d’aplicacions o xar-
xes socials. “Només feu cas a les 
informacions del Govern i d’en-
titats com ANC i Òmnium. Per 
exemple, a hores d’ara, les pape-
retes no s’han d’imprimir a casa, 
això es fals”. També es va convidar 
a seguir participant en manifesta-
cions de manera pacífica i sense 
caure en la provocació. Per últim 

es va recordar els llocs de votació 
de Castellar, que es podien consul-
tar en diferents mapes que es van 
instal·lar als jardins “i convidem 
tothom que vulgui ser volunta-
ri que s’apunti per estar als col-
legis l’1-O”. Per facilitar la tasca, 
l’ANC va habilitar, durant l’acte, 
una paradeta als jardins on la gent 
s’hi anava inscrivint.

L’acte es va acabar amb  la can-
tada de l’himne el Cant dels Sega-
dors, acompanyada pel violoncel de 
la Laia Rocavert, i amb una ballada 
dels Gegants de Castellar i la Víbria 
dels Diables de l’ETC a la plaça d’El 
Mirador.   

1-0 | rECital dE PoEsia

“Alguns versos 
sobre el 
franquisme són 
massa actuals”

L’ANC de Castellar va organitzar 
dissabte passat al matí un recital de 
poemes, majoritàriament d’autors 
catalans del segle passat, que pel 
contingut simbòlic i el clam identi-
tari es relacionen plenament amb 
el context polític actual. Els actors 
Dolors Ruiz i Joan Romeu, acompa-

nyats pel violoncel de la Laia Roca-
vert, van fer la lectura dels versos a 
la Plaça Calissó. Aproximadament 
un centenar de persones van acu-
dir a l’acte, que, també va oferir un 
vermut al públic.

El recital va començar amb 
“El meu poble i jo” (1968), un poema 
en què Salvador Espriu, a la darre-
ra estrofa, invoca la lluita popular 
per combatre l’opressió franquis-
ta, que aleshores encara cuejava: 
“Ens alcem tots dos en encesa es-
pera, el meu poble i jo”. Del mateix 
autor, també es va llegir ‘Assaig de 
càntic en el temple” (1954), una de-
claració de patriotisme incondicio-
nal. Del sabadellenc Pere Quart es 
va recitar “Assaig de plagi a la ta-

verna” (1981), una contestació te-
nyida d’humor al poema d’Espriu. 
“Alguns versos que hem llegit 
sobre el franquisme, malaurada-

Per altra banda, acompanyats 
de música també, es va posar 
veu a versos de Joan Salvat Pa-
passeit, de J.V. Foix i de Federic 
Soler. Així com a “Divisa” (1998), 
en què Maria Mercè Marçal cele-
bra tenir tres motius per a rebel-
lar-se: “Ser dona, de classe baixa 
i nació oprimida”. De Lluís Llach, 
Ruiz i Romeu han recitat la cançó 
“Companys, no és això” (1978). I 
de Miquel Martí i Pol, la lectura ha 
consistit en una adaptació d’”Ara 
mateix” (1981), un poema que conté 
el cèlebre vers “tot està per fer i 
tot és possible”. El recital ha aca-
bat amb “La calle más alegre del 
mundo” (1935), el poema que Fe-
derico García Lorca dedica a la 

Rambla de Barcelona, en record a 
les víctimes dels atemptats.

ha de manar la cultura

En relació al capteniment del govern 
espanyol per a perseguir la celebra-
ció del referèndum, Trini Pérez, co-
ordinadora de l’ANC Castellar, va 
dir: “Contestem als missatges de 
por que ens envien amb actes com 
aquest”. En el mateix sentit, Romeu 
opina que “el món artístic ha de res-
pondre a la situació amb la cultu-
ra per davant”, a més va condem-
nar que “l’Estat coarti llibertats, 
com el dret d’expressió i de prem-
sa”. Dolors Ruiz també va conside-
rar que “és un moment en què ha 
de manar la cultura i el civisme”.   

ment, són massa actuals”, va la-
mentar Joan Romeu en comparar 
la temàtica del recital poètic i la si-
tuació política actual de Catalunya.
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política1 d’octubre

Rebuig a l’acció 
de l’Estat
Més de mitja dotzena d’entitats i 
col·lectius de Castellar del Vallès 
s’han posicionat aquests darrers 
dies a favor del referèndum de l’1-0 i 
condemnant l’actuació policial de la 
setmana passada que pretén impe-
dir la votació del pròxim diumenge. 
Un grup de treballadors de l’Ajun-
tament -85, en concret- van fer pú-
blic un manifest per expressar un 
“enèrgic rebuig a la vulneració 
dels drets civils, polítics i demo-
cràtics que estem patint aquests 
dies a Catalunya i el nostre ferm 
compromís amb l’aposta per re-
soldre democràticament el nostre 
futur polític mitjançant un refe-
rèndum d’autodeterminació”. De-
cidim es va sumar a aquest manifest 
i va animar “tots els vilatans i vi-
latanes a mobilitzar-se en defen-
sa de la democràcia i dels nostre 
drets fonamentals”.

Castellar en Comú també es 
va posicionar públicament sobre la 
situació política que viu Catalunya 
aquests dies. Els comuns consideren 
“lamentable, desproporcionada i  
absolutament irresponsable l’ac-
tuació del Govern del Partit Popu-
lar, que atempta contra els drets 
civils i les llibertats més elemen-
tals, i que pretén aplicar de facto 
una suspensió de l’autonomia de 
Catalunya”.

D’altra banda, algunes entitats 
de la vila com el Centre Excursio-
nista, Cal Gorina, l’Esbart Teatral, 
el Club d’Hoquei Castellar o l’Ar-
xiu d’Història de Castellar, entre 
d’altres, també han fet públic en les 
seves xarxes socials comunicats de 
condemna i rebuig de l’operació po-
licial contra el desenvolupament de 
l’1-O.  Finalment, l’Assemblea Lliber-
tària també dona suport al referèn-
dum de l’1 d’octubre “com a mostra 
de l’exercici de sobirania del nos-
tre poble”. Segons afirmen,  “les 
poques oportunitats de ruptura 
avui existents a l’Estat Espanyol 
passen per aprofundir i agreujar 
la crisi de legitimitat de l’anome-
nat ‘Règim del 78’”.   || REDaccIÓ

1-0 | Entitats

Després de dues de setmanes de pols 
constant entre l’administració cata-
lana i l’espanyola a l’entorn de la con-
vocatòria i celebració del referèndum 
d’aquest diumenge 1 d’octubre, s’acos-
ta l’hora de la veritat. En elmoment 
de tancar aquesta edició, el govern 
de la Generalitat continua endavant 
amb la seva proposta de referèndum 
i l’Estat manté que no es podrà votar 
diumenge.

En el cas de Castellar -al marge 
dels actes en defensa de la celebracó 
de l’1-O i de l’opció del ‘sí’ [veure pà-
gina 2]- des d’un primer moment es 
va produir un acord a nivell munici-
pal per facilitar la votació. L’alcalde  
Ignasi Giménez va anunciar durant 
la Diada que l’Ajuntament no posa-
ria obstacles perquè es pogués dur 
a terme les votacions en sis centres 
escolars de la Generalitat, una pro-
posta molt similar a les votacions 
que s’han anat fent en conteses elec-
torals anteriors. A Castellar, hi ha la 
següent proposta: institut Castellar 
i escoles Mestre Pla, El Sol i la Lluna, 
Emili Carles-Tolrà, Joan Blanquer i 
Sant Feliu del Racó. 

Després de les grans mobilitza-
cions produïdes des de dimecres de la 
setmana passada arran de l’anome-
nada operació Anubis portada per la 
Guàrdia Civil i que va conduir a diver-
sos càrrecs polítics i tècnics de la Ge-
neralitat a ser detinguts i imputats, 
la qüestió dels punts de votació està 
centrant l’anomenat el xoc de trens. 

Els Mossos van rebre dimarts 
passat l’ordre de fiscalia de precintar 
els col·legis des de divendres fins diu-
menge per impedir la votació de l’1-0.  
A Castellar, els agents del cos ja han 
acudit als centres electorals per iden-
tificar i interrogar els responsables i 
advertir-los de les conseqüències d’en-
tregar les claus per a l’1-O. En l’acta 
de requeriment, els Mossos van pre-
guntar als responsables si han rebut 
alguna sol·licitud sobre l’1-O i, en cas 

arriba l’hora de la veritat

Dos manifestants 

mostren un cartell 

en la concentració 

de diumenge pas-

sat. || q. pascual

a Castellar, hi ha assignats sis centres escolars com a punts de votació per al diumenge

 Redacció

afirmatiu, la forma i l’autor. També 
se’ls requereix l’entrega, en cas que 
l’hagin rebut, del material per a la 
celebració del referèndum. 

manifest de les escoles públiques

D’altra banda, les escoles públiques 
de Castellar  van fer públic dimecres 
un manifest “a favor dels drets fo-
namentals de les persones”. El text 
va ser consensuat dimarts en una re-
unió celebrada a Sabadell on també 
hi havia directors d’infantil i primà-
ria de Sant Llorenç Savall, Sentme-
nat, Palau-solità i Plegamans, Caste-
llar del Vallès, Sant Quirze i Polinyà

La junta de directors d’infantil 
i primària de les escoles públiques 
de Sabadell, Sant Llorenç Savall, 
Sentmenat, Palau-Solità i Plega-
mans, Castellar del Vallès, Sant 
Quirze i Polinyà van emetre un ma-
nifest conjunt sobre els drets fona-
mentals de les persones. Una direc-
tora d’una escola de Castellar, que 
va estar present dimarts a la reu-
nió de Sabadell on es va aprovar 

el manifest, ha explicat que “vam 
considerar que en un moment 
polític com l’actual es fan coses 
que van en contra del que estem 
ensenyant, com el dret a expres-
sar-nos  i ho diem sense cap con-
notació política”.

El manifest de la junta de di-
rectors d’infantil i primària és el se-
güent: “La Junta de directors d’infan-
til i primària de les escoles públiques 
de Sabadell, Sant Llorenç Savall, 
Sentmenat, Palau-Solità i Plega-
mans, Castellar del Vallès, Sant Quir-
ze del Vallès i Polinyà, com a col·lectiu 
actiu implicat en la formació dels ciu-
tadans i ciutadanes del futur ens ma-
nifestem a favor de: La llibertat i el 
respecte a les persones i a les idees 
que ens fan possible educar als nos-
tres infants i joves per tal que esde-
vinguin autèntics ciutadans solida-
ris capaços de construir i desitjar un 
món on hi càpiguen tots els móns, tal 
com es recull en els nostres projec-
tes educatius de centre”.

D’altra banda, ahir a la nit es-

tava prevista a Cal Gorina una reu-
nió de l’assemblea del grup local de 
defensa del referèndum de l’1 d’Oc-
tubre. La trobada, impulsada per un 
grup heterogeni de ciutadans de di-
ferents posicions polítiques i fins i tot 
sense estar definits a cap grup polí-
tic, vol coordinar accions per evitar 
que els col·legis electorals tanquin.

precedents: 9-n i 26-j

L’excepcional tensió política que viu 
aquests dies Catalunya genera uns 
escenaris inèdits de cara als pròxims 
dies. Si ens cenyíssim a la qüestió del 
referèndum, el darrer precedent vis-
cut va ser el procés participatiu del 
9-N: la participació a Castellar del 
Vallès va ser del 46,9%. Dels 8.896 
vots que es van comptar, 7.350 van 
donar suport al ‘sí-sí’. La darrera cita 
electoral viscuda va ser la repetició 
de les eleccions espanyoles, el 26 
juny de 2016: la participació va ser 
del 67,6% amb un cens electoral de 
17.948 electors es van emetre 12.140 
sufragis.   
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Audiència pública

Presentació de la proposta 
d’ordenances fiscals i 
pressupost municipal 2018

Dia: dilluns 9 d’octubre de 2017
Hora: 19 h
Lloc: Ca l’Alberola (pg. Tolrà, 3)

actualitat entitat

speedfest: torna la cultura ‘custom’
El cap de setmana passat  es va reprendre la fira del motor a Castellar, amb concerts i exposició de motos i cotxes

Una música potent, de guitarres elèctri-
ques, bateria i baix, va estar sonant du-
rant el cap de setmana a la nau de l’Espai 
Tolrà. Cascs penjats als colzes, caçado-
res i armilles de cuir, barbes llargues i, 
sobretot, molta cultura custom.

A un racó de l’Speed Fest sona un 
brogit elèctric, un formigueig. David Bar-
ragan, el “Barry” d’Ink or Die, està tatu-
ant una calavera en un canell. Entre els 
dos dies que ha durat el festival ha tin-
tat manillars, esquelets i flamarades a 
una quinzena de pells. A dins del recin-
te, també hi ha desenes de paradetes de 
marques i empreses del sector. El Sergio 
Necksbreaker fa pinstriping i lettering, 
decoració artística totalment persona-
litzada, a pinzell. També hi ha, fins i tot, 
una Barbershop per tallar-se els cabells 
i arreglar-se la barba. Amants i curiosos 
del món del motor passegen amb parsi-
mònia entre els cotxes i les motos exposa-
des. Alguns, amb una birra freda a la mà.

Destaquen dos escarabats, un dels 
60 i l’altre dels 80, i un boogie Volkswa-
gen; en representació americana, un 
Playmouth, un Ford Thunderbird, un 
Coupé del 49 i un Buick customitzat del 
53; dos Pontiacs de finals dels 40; i, com 
a cotxes més antics, dos Hot Rods, un del 
29 i l’altre del 34. Hi ha models de Har-
ley Davidson personalitzades que poden 
costar fins a 60.000 euros i que arriben 
a cubicar les 1600 cc; les Cafe Racer, ins-
pirades en models de carrera dels anys 
60 i 70; i motos d’estil bobber i trakker. 
A fora, mig centenar de motos, de grans 
cilindrades i amb el xassís negre com el 
carbó, custodien el recinte, arrenglerades 
ordenadament. També se serveix men-
jar fregit i es venen samarretes d’ACDC 
i de Guns N’ Roses. Una remor de mo-
tors que s’allunya i s’apropa és constant.

Després de combatre a Vietnam, 
molts joves soldats nord-americans van 
ser repudiats per les pròpies famílies i 
per la societat per haver perdut la guer-
ra. En tornar, van trobar-se que les Har-
ley Davidson que havien utilitzat per al 
conflicte eren molt barates. Aleshores, 

 Guillem Plans

Un participant a l’Speedfest ballant durant una de les actuacions del festival. || q. pascual

van començar a customitzar-les. Les 
motos es van acabar convertint en una 
expressió d’ells mateixos, en una exten-
sió de la seva personalitat. Molts joves 
van agrupar-se i van engegar els pri-
mers clubs del motor, orgullosos de ser 
rodamons de l’asfalt. Feien bandera de 
viure com autèntics americans. Aquest 
és l’origen d’aquest modus vivendi, de la 
cultura custom que ha arribat a Caste-
llar. Ens ho explica l’Alex Patrocinio, de 
Corbera de Llobregat. És dissenyador i 
il·lustrador i va participar en el primer 
Speed Fest. En va fer el cartell i aquest 
any n’és dels principals organitzadors, 

juntament amb la resta de l’ACCDC.
Durant el cap de setmana van tocar 

diversos grups. L’ambient musical es 
corresponia amb el Rock n’ Roll clàssic, 
dels anys 50, una evolució del swing que 
va néixer el 1935. El dissabte, en què més 
de 3.000 persones van accedir al recinte, 
van tocar els Bigsbyboys & the Slapper 
i Dj Pedrito Soprano. El diumenge, en 
què encara hi va haver més gent segons 
l’organització, els convidats van ser els 
Surfones i Olaf y los Bidones.

Després d’un any sense organit-
zar-se, el festival del motor es recupera 
i pren força. Patrocinio en defensa la im-

portància: “El Mediterrani es mereix 
un esdeveniment cultural d’aquest 
tipus. Volem que Catalunya sigui la 
California d’Europa”. El principal or-
ganitzador també en valora la continu-
ïtat: “Aquest any hem convidat cons-
tructors de motos i artistes que ens 
agraden per fer una exposició estàti-
ca, fora d’accions comercials de grans 
marques. De cara al futur intentarem 
recuperar algunes activitats que es 
van fer anys anteriors”. Sembla que 
l’Speed Fest torna a tenir el dipòsit ple 
de combustible. I té un llarg camí per 
recórrer. 

van passar per 
l’Speedfest 

durant el cap de 
setmana

ASSISTENTS

6.000
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actualitatlleure

Els jocs d’aigua de la plaça de Catalunya 
han registrat un total de 20.500 usuaris 
durant la temporada d’estiu, segons els 
càlculs que ha pogut realitzar l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès. Entre el 16 
de juny, data en què es van posar en fun-
cionament, i el 20 de setembre, una mit-
jana de 200 persones han gaudit cada dia 
d’aquest nou espai lúdic, que compta amb 
un total de 40 jocs d’aigua interactius.

La instal·lació funcionarà a par-
tir del mes d’octubre com a font públi-
ca, amb una làmina d’aigua a l’entorn 
de l’escultura de la balena, i diferents 
programes de direcció de l’aigua i de la 
llum. Cal destacar que l’espai està situat 
sobre la superfície de 700 metres qua-
drats que ocupava l’antiga bassa de la 
plaça Catalunya.

El regidor d’Esports, Aleix Cana-
lís, fa un balanç positiu del primer estiu 
de funcionament de la instal·lació, ja que 
“s’ha consolidat com una alternativa 
perquè els infants es refresquin a l’es-
tiu”.  De fet, ja en la seva estrena els jocs 
d’aigua van atraure l’atenció dels caste-
llarencs, una tendència que ha predomi-
nat durant el primer trimestre d’activi-
tat de la nova instal·lació. Prop de 1.500 
persones van participar a l’acte d’inau-
guració que va tenir lloc el passat 16 de 
juny i en el qual es va representar  un es-
pectacle de dansa i llum a càrrec de la 
cia. Pas de Tout.

Segons afirma el regidor, en termes 
generals aquestes dades d’usuaris  “són 
molts similars a les que registra la pis-
cina descoberta de Puigverd, que té al 
voltant d’uns 15.000 usos cada estiu, 
comptabilitzant els accessos de socis, 

dels usuaris dels casals de vacances i 
les entrades puntuals”.

balanç d’estiu de la piscina 
Canalís també ha explicat que la reduc-
ció del preu de l’entrada puntual a la pis-
cina descoberta de Puigverd, que des del 
2016 és de 2,42 euros, “ha propiciat en 
els dos darrers anys un increment no-
table del nombre d’accessos puntuals”. 

Així, l’any passat es van registrar 
un total de 3.740 entrades puntuals a la 
piscina (2.000 més respecte el 2015) i 
aquest 2017 se n’han venut 2.736 (1.000 
més respecte el 2015), segons dades fa-
cilitades per la concessionària del ser-

Primeres vacances dels jocs d’aigua 

Jocs d’aigua de la plaça Catalunya, l’estiu passat. || aRxIu

El nou espai lúdic de la plaça Catalunya registra 20.500 usuaris durant la temporada d’estiu 

  Redacció

vei, Sige Sport Puigverd.
D’altra banda, Sige Sport Puigverd 

ha fet públiques les dades d’ús de la resta 
del Complex Esportiu de Puigverd refe-
rents al 2016. Durant aquest període es 
van registrar un total de 275.216 usos. 
D’aquests, un 58% corresponen a la utilit-
zació de les sales de fitnes, un 30% a l’as-
sistència a activitats dirigides i un 12% a 
l’ús de la piscina coberta. 

El centre compta aproximadament 
amb un total de 2.500 socis abonats. Cal 
remarcar que el 2016 la instal·lació va aco-
llir un total de 8.235 sessions d’activitats 
dirigides i  que també va registrar 400 
persones que van fer cursos de natació. 

200 PERSONES 
És la mitjana 
diària d’usuaris 
dels jocs d’aigua 
durant la 
temporada d’estiu 

40 JOCS 
Són els jocs 
d’aigua que 
conformen el nou 
espai lúdic de la 
plaça catalunya  
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actualitat 10 anys de l’Aula  

PROGRAMACIÓ

El 3 d’octubre s’inicia 
la nova temporada

El 3 d’octubre comença el 10è curs 
de l’Aula, que a més de les confe-
rències setmanals de cada dimarts 
a les 18 hores, inclou sortides, 
sessions de documentals mensuals 
i cursos monogràfics. Durant el 
primer trimestre, es parlarà del 
futur d’Europa amb el catedràtic 
d’Economia a la UB, Joan Tugores, 
el catedràtic de Física Aplicada a la 
UAB, el castellarenc Àlvar Sánchez, 
parlarà sobre Nikola Tesla (el 10 
d’octubre), el guionista i locutor de 
Catalunya Música, Xavier Chavarria 
-que ja repeteix d’altres ocasions-, 
farà una conferència sobre Antoni 
Vivaldi (17 d’octubre), el metge Enric 
Contreras parlarà de les infeccions 
(24 d’octubre) i l’arquitecte i 
investigador Francesc Albardaner 
tancarà l’octubre amb una confe-
rència sobre Cristòfor Colom. Al 
novembre hi haurà xerrades sobre 
aliments i mitjans de comunicació 
a càrrec del Catedràtic de Nutrició 

i Bromatologia Abel Mariné (7 de 
novembre), arquitectura i soste-
nibilitat amb Ricard Perich (14 de 
novembre), la psicòloga Maria Jesús 
Comellas abordarà els reptes per a 
un envelliment satisfactori (21 de 
novembre) i el llicenciat en Història 
Antiga i Arqueologia Felip Masó 
parlarà de la recerca del temple de 
Salomó. Desembre, el Doctor en Bio-
logia per la UB Daniel Closa parlarà 
de ciència, credulitat i xarlatans (5 
de desembre), Gemma Puigvert 
parlarà dels tresors de Santa Maria 
de Ripoll (12 de desembre) i el 19 
de desembre hi haurà una cloenda 
del trimestre amb un espectacle.
A més, hi ha programades tres 
sortides: a l’Auditori de Barcelona 
el 27 d’octubre per veure l’OBC 
amb ‘La inacabada de Schubert’, 
a Món sant Benet i la Fundació 
Alícia el 13 de novembre i al Teatre 
Nacional el 22 de novembre per 
veure ‘Desig sota els oms’. Els dies 
8 i 15 de novembre hi ha programat 
un monogràfic amb Àngel Colomer 
sobre informàtica amena divertida 
i curiosa on es coneixeran diversos 
programes i aplicacions útils per 
utilitzar en telèfons intel·ligents 
o ordinadors personals.

MONTSERRAT GAMELL
Sòcia de l’Aula

XAVIER BARBA
Operador a Vidrala

MERCÈ LÓPEZ
Infermera a domicili

FERRAN HIDALGO
Soci de l’Aula

“ Aprens molt dins de l’Aula, hi ha 
companyonia, es trien molts bons 
conferenciants amb temes molt 
diversos. Procuro anar a tot el que fan“

“ No conec ben bé què fan a l’Aula. 
Com el seu nom indica, se suposa 
que és estudiar alguna carrera, 
fer algun tipus d’estudis“

“ És perquè la gent gran ampliï 
coneixements, aprenguin més, els 
facin alguna conferència, suposo que 
és això, no ho conec gaire la veritat“

“ Dins de l’Aula tens el gust 
d’aprendre perquè sempre surts de les 
conferències amb algun coneixement 
de més. És un plus que tens“

QUÈ ÉS L’AULA?

En un primer intent va ser iniciati-
va de l’Ajuntament “que ens va re-
unir a uns quants, majoritària-
ment gent gran, per veure si ens 
engrescàvem”, explica Ramon Ca-
sadesús, el que va ser el primer pre-
sident de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària per la Gent Gran , que aquest 
curs compleix el seu desè aniversa-
ri. I aquest petit grup impulsor va 
crear l’Aula amb l’objectiu -encara 
vigent- de generar i organitzar un se-
guit d’activitats adreçades a la gent 
gran “de cara a millorar aspectes 
culturals, fomentar l’acció social 
i donar peu a allò que diem enve-
lliment actiu”, explica Casadesús, 
que va presidir l’entitat entre els anys  
2008 i el 2012. 

Prenent com a model la trente-
na llarga d’aules per a gent gran que 
existeixen a Catalunya, la de Caste-
llar va començar a treballar . “No va 
ser difícil fer-se amb potencials do-
cents”, constata Casadesús, ja que 
es va comptar amb els contactes de 
docents que ja havien anat a altres 
aules i també de la UAB, universitat 
a la qual està adscrita l’aula castella-
renca. I l’èxit va ser immediat. Tant 
és així que la primera seu de les con-
ferències,  la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu, amb un aforament màxim 
de 82 persones, va quedar de segui-
da petita. Per tant, amb la creació de 

l’entitat, de seguida van ser 110 socis. 
“Aleshores es va fer una llarga llis-
ta d’espera que es va poder escur-
çar amb l’entrada en funcionament 
de l’Auditori”, constata Casadesús.

Amb la nova temporada de con-
ferències, l’Aula podrà disposar de 
la Sala d’Actes d’El Mirador, que té 
una capacitat per a 100 persones, i 
seguir el conferenciant per pantalla.  
“Ara som 414 socis i hem pogut ad-
metre tota la llista d’espera que te-
níem gràcies a aquesta nova sala”, 
explica Josep Maria Montané, que 
presideix l’entitat des del 2015.  Les 
persones que segueixin el conferen-
ciant des de la Sala d’Actes “ho veu-
ran en directe i podran formular 
preguntes, perquè si no tindríem 
socis de primera i segona”, expli-
ca Montané.

un motiu per sortir

Joan Pinosa, president de l’Aula entre 
2013 i 2015, va entrar a l’entitat com a 
col·laborador de la junta. “La tasca 
del president és una però no té 
menys mèrit la que realitza tota 
la junta, que són els que realment 
fan la feina”, assegura Pinosa. En 
això coincideix Montané, que con-
sidera que “els de la junta són els 
que treballen de debò”. 

Bàsicament, la tasca de l’Aula 
d’Extensió Universitària per a Gent 
Gran és social. “No és tan sols les 
conferències, sinó les sortides, els 
viatges i els monogràfics”,  afirma  
Pinosa. Fins i tot, els primers anys 
es va organitzar un curs per apren-
dre a jugar a bridge i es va intentar 
crear un club de lectura -idea que es 
va descartar per dificultats logísti-
ques-. Els 414 socis amb què compta 
actualment l’entitat  són “un nom-
bre representatiu de la gent gran 
i d’un cert tipus de gent gran inte-
ressat en la cultura, no tenim gent 

aprendre dins un espai de convivència

D’esquerra a dreta, els tres presidents que ha tingut l’Aula:  Ramon Casadesús (del 2008 al 2012), Josep Maria Montané -actual president- i Joan Pinosa, president entre  2013 i 2015. || J. G.

amb 10 anys de vida, 
l’aula d’Extensió 
universitària per a 
Gent Gran compta 
amb 414 socis

 Jordi Rius

de sofà, que miri obres, som gent 
de neguit... en definitiva, gent ac-
tiva que vol mantenir el cap clar”, 
adverteix Montané. 

I sobretot la força de l’Aula són 
les relacions socials que s’estableixen 
entre els associats. “De la mica de 
trobada que hi ha després de les 
conferències en surten cafès, so-
pars... sense l’Aula molta gent no 
sortiria”, afegeix l’actual president 
de l’entitat . “Esperes que arribin 

els dimarts, la gent s’arregla per 
venir i després de la conferèn-
cia, hi ha aquell caliu per a la xer-
rada, el comentari o de pregun-
tar-se un a l’altre com es troba”, 
apunta Pinosa. 

Per l’Aula han passat molts 
ponents. Els presidents recorden 
noms com els de Jordi Pujol, el jutge 
Santi Vidal i algun ponent “que va 
anul·lar la visita una hora abans 
de començar”, constata Montané.  
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ensenyament

ACTIVITATS

El sopar de celebració que pretén 
reunir tota la comunitat educativa 
tindrà lloc el 20 d’octubre a l’Espai 
Tolrà. El preu serà de 25 euros i en els 
propers dies es donarà la informa-
ció d’on es poden adquirir els tiquets. 
Mentrestant, s’estan repartint car-
tells per tot el poble per informar tot-
hom. El 6 d’octubre, amb L’Actual es 
publicarà el suplement “Una trajec-
tòria, una experiència”, dedicat als 
30 anys de l’institut. A banda d’una 
petita història a través d’imatges,  
“trobarem una mica de tot, elements 
que caracteritzen l’Institut Caste-
llar, com l’activisme cultural, la crea-
ció de construcció de valors a través 
de la Festa de les Cultures. També 
es parlarà dels mèrits acadèmics, 
perquè s’han aconseguit una sèrie 
de guardons i de premis que donen 
a entendre l’excel·lència acadèmi-
ca dels nostres alumnes”. Durant el 
curs s’aniran realitzant diferents ac-
tivitats, tot i que encara s’han de con-
cretar les dates. Una d’elles serà la 
funció que tindrà lloc el 18 de novem-
bre a l’Auditori, “Federico García”, de 
Pep Tosar, programada per l’Ajunta-
ment: “L’hem agafat com l’acte cul-
tural teatral en el qual volem implicar 
els alumnes, els professors i la gent 
del poble”. D’altra banda, la directora 
de cor infantil, Glòria Coma, i la pro-
fessora de música de l’Institut Caste-
llar, Noemí Martínez, estan preparant 
un espectacle de música. 

L’any 1987 es va obrir, a l’edifici del 
Palau Tolrà, l’institut de Castellar. 
Des de feia anys s’estava reclamant 
un institut, hi havia una demanda 
molt gran, ja que els joves de Cas-
tellar havien d’anar a Sabadell per-
què a la vila no hi havia cap centre. 
Uns anys després, el curs 1993-1994, 
l’institut es va traslladar a l’edifici 
que ocupa actualment, al del carrer 
Carrasco i Formiguera.

Aquest curs, s’acompleixen 30 
anys d’aquell primer centre i una co-
missió de professors jubilats i mares 
de l’AMPA ham començat a treba-
llar per celebrar aquesta efemèri-
de amb diferents activitats. La més 
immediata és el sopar d’aniversari 
que se celebrarà el 20 d’octubre a 
l’Espai Tolrà, on s’ha convidat tota 

ins Castellar: 30 anys formant persones

La primera generació en fer classe al Palau Tolrà van ser els joves nascuts al ‘73. || cEDIDa

 Cristina Domene

EDUCACIÓ I anivErsari

la comunitat que ha format part de 
l’Institut Castellar, tant l’actual com 
els que han anat passant durant 
aquestes tres dècades. “Estem fent 
una campanya de difusió, a tra-
vés de cartells, anuncis a L’Actu-
al... i la nostra idea és arribar al 
màxim de exalumnes i exprofes-
sors. El públic potencial de parti-
cipar a la trobada és destacable. 
Esperem molta gent de Castellar, 
però també de Sant Llorenç Sa-

l’ins Castellar fa 
enguany trenta 
anys. El 20 d’octubre 
tindrà lloc un sopar 
de celebebració

vall. Aquest seria el primer acte 
d’una sèrie d’esdeveniments”, ha 
explicat Anton Carbonell, exprofes-
sor de Llengua i Literatura Catalana 
i membre de la comissió “30 anys”.

tarannà del centre 
Carbonell va ser professor a l’ins-
titut des del 1993, l’any que es va 
inaugurar l’edifici dels Pedrissos. 
Des del seu punt de vista, el centre 
ha evolucionat molt en positiu. “Hi 

havia tot una sèrie d’elements 
que estaven en germen, com per 
exemple la preocupació social, la 
preocupació cultural... gràcies a 
un professorat molt implicat que 
creia que un institut no havia de 
ser només un centre educatiu sinó 
també tenir una dimensió social i 
cultural en l’alumnat i en el poble. 
Aquesta llavor ha crescut d’una 
manera fantàstica”.

Una de les altres caracterís-
tiques de l’institut ha estat la preo-
cupació per atendre la diversitat de 
l’alumnat. “Hem tingut alumnes 
excel·lents, de gran qualitat acadè-
mica, i molts guardons però també 
alumnes amb dificultats per poder 
prosperar amb els estudis i l’ins-
titut sempre ha tingut una gran 
preocupació per buscar-los vies 
de sortida, camins per poder-se 
realitzar”, assegura l’exprofessor. 
Aquesta voluntat de voler anar més 
enllà de l’estricta formació acadè-
mica s’ha traslladat a la creació de 
diferents activitats, ja consolidades 
a l’institut, com La setmana de la ci-
ència, les Converses per entendre 
el món actual o la Festa de les Cul-
tures. “Hem aconseguit que l’ins-
titut Castellar tingui una identi-
tat pròpia i és molt gratificant”. 
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territori

Diversos veïns i veïnes de Sant Feliu del Racó i d’alguns sectors del nucli 
urbà de Castellar del Vallès han informat els darrers dies a l’Ajuntament 
sobre diverses incidències relatives a la recepció de la Televisió Digital Ter-
restre (TDT). Tot i que és possible que no totes les incidències es derivin 
de la mateixa causa, la majoria poden ser provocades per interferències en 
el desplegament de la tecnologia mòbil 4G. La cobertura es realitza sobre 
la banda de freqüències de 800 MHz, anteriorment utilitzada per la TDT, i 
per aquest motiu la prestació dels serveis mòbils pot comportar l’aparició 
d’incidències en la recepció del senyal de televisió. Per comprovar si les in-
cidències provenen o no d’aquest desplegament, i resoldre-les en cas afir-
matiu, es recomana als veïns que han detectat problemes que contactin al 
telèfon gratuït 900 833 999. També es pot consultar el web www.llega800.
es. Aquests dies, l’empresa Llega800 està fent diverses comprovacions 
tècniques per esbrinar les causes sobre les incidències que estan afectant 
la recepció de la TDT .   ||  REDaccIÓ

Incidències en la recepció de la TDT a Sant 
Feliu i sectors del nucli urbà de Castellar

TELECOMUNICACIONS | tElEvisió diGitaltErrEstrE

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès començarà a principis d’octu-
bre els treballs de reforma del carrer 
de l’Hospital, en el marc del projec-
te d’intervenció de L’Illa del Centre. 

Comença la peatonalització 
d’un tram del carrer Hospital

Es talla al trànsit  el 
tram entre sala 
boadella i Montcada

L’inici de l’actuació suposarà, 
que el tram del carrer situat entre 
Sala Boadella i Montcada quedi ja 
definitivament tancat al trànsit de 
vehicles i que es posi en marxa el 
canvi de sentit de circulació al ma-
teix carrer de l’Hospital, entre Sant 
Pere d’Ullastre i Montcada. 

Així, el carrer de l’Hospital, 
entre Sala Boadella i Montcada, pas-
sarà a ser de plataforma única, amb 
paviment per a vianants. Els únics ve-
hicles que hi podran accedir són els 
que tenen accés a l’aparcament pri-
vat situat en aquest tram. L’actuació 
també implicarà la renovació de la vo-

VIA PúBLICA | l’illa dEl CEntrE

rera dreta, en sentit ascendent, del 
mateix carrer de l’Hospital, entre el 
carrer de Clavé i Sala Boadella, que 
s’ampliarà a 1,5 metres. A més se so-
terrarà una línia elèctrica de baixa 
tensió, entre Sant Pere d’Ullastre i 
Montcada. A més, en aquests dos 
trams s’habilitarà aparcament de 
càrrega i descàrrega i per a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 

Amb aquesta intervenció, s’or-
dena el sentit de circulació de vehi-
cles a la zona per tal de pacificar el 
trànsit i facilitar la mobilitat dels vi-
anants als carrers de Sala Boadella, 
Montcada i l’Hospital.  

Gràfic on es pot veure el tram del carrer Hospital -pintat en groc- que estarà tallat al trànsit i els canvis de direcció. || cEDIDa

 Redacció

BREUS

L’empresa SOREA iniciarà a mitjans del mes que ve les obres de renova-
ció de la xarxa d’aigua potable al carrer de Sant Jaume. Els treballs consis-
teixen en la substitució de 131 metres de l’antiga canonada, una de les més 
antigues del municipi, que es troba ja obsoleta.
El tram que es renovarà formarà una xarxa mallada de 175 metres, fet que 
garanteix millor la recirculació de l’aigua i, per tant, una millora de la quali-
tat de la mateixa. També està prevista la substitució de 26 escomeses. 
L’actuació té un cost de 88.000 euros sufragats per la pròpia concessio-
nària. Els treballs, que es duran a terme entre els números 2 i 58 del carrer 
de Sant Jaume, comportaran afectacions puntuals en les places d’aparca-
ment i en les voreres del carrer, per bé que no serà necessari tallar el tràn-
sit.   Amb aquesta actuació, només quedarà pendent la renovació de la 
xarxa obsoleta al carrer de la Soledat, després que fa uns anys ja es reno-
vés la de l’avinguda Josep M. Valls.   || REDaccIÓ

Sorea renovarà a l’octubre la xarxa 
d’aigua potable al carrer Sant Jaume

SOREA | subMinistraMEnt
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organització: Càritas Castellar i Creu Roja
amb la col·laboració de: Ajuntament de Castellar del Vallès i entitats adherides

Recollida en diversos supermercats 
i botigues de queviures els dies 29 i 
30 de setembre

Els productes es repartiran entre famílies 
de Castellar amb dificultats socioeco-
nòmiques derivades des dels Serveis 
Socials municipals.

 
Vols ser voluntari de la campanya?

Pots adreçar-te a:
• Càrites: tel. 618 613 530, 
a/e caritascastellar@gmail.com 
• Creu Roja: tel. 607 238 715, 
a/e castellarvalles@creuroja.org

Aquest any cal: 
Llegums cuits
Sucre
Farina
Vinagre
Sal
Gel de bany

Punts de recollida:
El Mirador, Biblioteca Municipal 
Antoni Tort, Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres, Escola Municipal de Música 
Torre Balada, Escola Municipal 
d’Adults, Palau Tolrà, PIPAD, Casals 
de gent gran, Ràdio Castellar – 
L’Actual, Espai Tolrà i  altres entitats 
i centres educatius que s’adhereixin.

solidaris aMb
CastEllar
Recollida de productes 
d’alimentació i higiene del 29 
de setembre al 6 d’octubre

actualitat

Aspecte actual de l’Skate park després de les obres que s’hi han fet. ||cEDIDa

Les flames es van iniciar a la 3a planta de l’edifici. || f.clusEllas

VIA PúBLICA | rEModElaCió

L’Skatepark, 
a punt 

L’Ajuntament de Castellar ha dut 
a terme aquest estiu els treballs de 
remodelació de l’Skate Park, un dels 
projectes que va resultar escollit en 
el procés de pressupostos partici-
patius 2017.

L’equipament ha estat objecte 
de diverses actuacions amb l’objec-
tiu d’adaptar-lo a l’època i l’estil ac-

tual dels esports que s’hi practiquen. 
Principalment, els treballs han con-
sistit en l’arranjament dels mòduls 
que no es trobaven en bon estat, per 
tal de millorar la seguretat dels usu-
aris. També s’han afegit alguns ele-
ments nous, com ara dos mòduls 
d’street, un quarter pipe amb slap-
py o una corba amb dos hips.

Els treballs, que han tingut un 
cost de 35.000 euros i han estat exe-
cutats per l’empresa Inout Builtfor-
fun, formen part d’un projecte més 
ampli de remodelació i ampliació de 
l’Skate Park que l’Ajuntament pre-
veu poder anar completant en fases 
posteriors. 

La Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Castellar han obert les 
inscripcions a la novena edició de la 
Trobada d’Estudiosos de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac, que tindrà lloc 
els dies 21 i 22 de novembre a l’edifici 
d’El Mirador.

Es tracta d’una proposta ober-
ta a la participació d’investigadors, ja 
formin part d’una institució acadè-
mica o de recerca, membres d’enti-
tats i particulars, que tindran l’opor-
tunitat de presentar-hi els resultats 
dels seus treballs amb l’objectiu de 
contribuir a la discussió i el debat per 
tal d’ajudar a consolidar la figura del 
Parc. A més, si així ho desitgen els au-
tors, els treballs presentats formaran 
part d’una publicació editada per la 
Diputació de Barcelona. 

La jornada d’estudiosos és gra-
tuïta però requereix inscripció prè-
via, que s’haurà de formalitzar abans 
del 22 d’octubre. Per fer-ho, les perso-
nes interessades a presentar els seus 
treballs hauran d’omplir un formula-
ri que trobaran al web http://parcs.
diba.cat, on hauran d’indicar el títol 
o títols de les comunicacions i adjun-
tar un resum per poder-lo incloure 
a la documentació que es donarà als 
assistents a la Trobada. 

Cal tenir en compte que, per 
raons organitzatives, també es de-
mana inscripció prèvia, a través del 
mateix web, a les persones que vul-
guin assistir com a oients a la IX Tro-
bada d’Estudiosos de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac.  || REDaccIÓ

MEDI AMBIENT | Estudi

Inscripcions per 
a la XI Trobada 
d’Estudiosos de 
Sant Llorenç 

Al punt de les 18.29h de dimarts pas-
sat els Bombers van rebre l’avís de 
l’incendi a una nau industrial aban-
donada a la zona de Can Barba. Una 
àmplia columna de fum negre, visi-
ble des de bona part del municipi, va 
encendre totes les alarmes fent que 
diversos vilatans alertessin els ser-
veis d’emergències tan bon punt van 
albirar l’espiral de fum.

Segons van confirmar fonts dels 

Ensurt a una nau de Can barba
un incendi va cremar 
dimarts passat les 
oficines d’una nau 
industrial abando-
nada de 400m2

SUCCESSOS | inCEndi

 Rocío Gómez 

Bombers, la nau, de 400 m2 i de qua-
tre plantes, està situada al carrer 
Josep Maria Valls, a una zona aïlla-
da, sense possibilitat que les flames 
es propaguessin a cap habitatge. El 
foc només va afectar un sector de 
la tercera planta de l’edifici. “Van 
cremar unes restes de bobines 
de moqueta que estaven a l’anti-
ga zona d’oficines”, explica Sisco 
Altarriba, cap del parc dels Bom-
bers Voluntaris de Castellar. “La 
nau estava tapiada, sense cor-
rent. Era difícil accedir-hi”, de-
talla Altarriba. 

Fins al lloc punt calent es van 
desplaçar set dotacions terrestres 
de Bombers. En poc més d’una hora, 
van encerclar i controlar el foc, però  
durant l’endemà els Bombers van 
haver de tornar a la nau per remu-
llar-la després de detectar que al-
gunes zones tornaven a fumejar.    
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 PDeCAT Castellar

uan la ciutadania d’un 
país s’aixeca i ocupa 
els carrers pacífica i 
festivament per de-
fensar un dret tan 
bàsic com el de vot, 

que respecta el dret a expressar-se 
lliurement i a decidir tant dels que 
volen un sí, com dels que volen un 
no, com dels que no volen posicio-
nar-se; aquesta és una ciutadania 
compromesa amb el seu país i els 
seus conciutadans.
Quan un govern legítim, sorgit 

Q
De què parlem...

d’unes eleccions lliures i democrà-
tiques compleix el mandat del seu 
Parlament, institució legítima i re-
coneguda per la sacrosanta cons-
titució espanyola, i compleix el seu 
programa electoral, aquest és un 
govern responsable.
A les eleccions del passat 27 de se-
tembre de 2015 es va assolir el màxim 
històric de participació amb un 70% 
de votants que van donar una majo-
ria parlamentària independentista 
i compromesa en culminar demo-
cràticament el procés sobiranista. 
Quan el 90% dels alcaldes escollits 
democràticament necessiten fer un 
acte de suport a la llibertat i la demo-
cràcia, i són cridats a declarar a la 
Fiscalia acusats i amenaçats només 
per fer complir les lleis del seu Par-

lament; és perquè el govern que els 
acusa i assetja ni és democràtic, ni 
és raonable.
Quan un govern ha d’enviar forces 
policials externes a escorcollar em-
preses i magatzems, a intervenir 
mitjans de comunicació privats i 
empreses de correus, requisant do-
cumentació diversa... és que és un 
govern autoritari i espantat.
Quan un govern ha d’entrar de ma-
tinada a escorcollar els domicilis 
particulars de treballadors i alts 
càrrecs de la Generalitat, empor-
tant-se’ls emmanillats davants dels 
seus fills i parelles, mantenint-los de-
tingut fins a 72h en alguns casos; és 
que és un govern que fa servir tàcti-
ques que ens recorden plenament 
èpoques dictatorials. continua a la pàgina 11

Ahir dia 24 de setembre, va haver 
una gran mobilització a tota Ca-
talunya davant de tots els Ajun-
taments l’objectiu era demostrar 
què el poble català defensa la De-
mocràcia per sobre de tot, va anar 
acompanyat d’empaperada de car-
tells i repartiment de paperetes.

Distinguido Felipe VI,
Me permito dirigirme a usted en 
esta carta para recordar algunos 
detalles de la historia de España que 
por su juventud puede que usted 
no conozca, porque su padre, Juan 
Carlos, no se los hubiera contado o 
porque durante su formación sus 
tutores los hubieran omitido. Re-
almente tener un padre que sien-
do rey se haya saltado la ley no es 
como para sentirse muy orgulloso.
Lo que a continuación quiero ex-
plicarle, lo recuerdo en parte por-
que cuando ocurrió yo ya tenia 20 
años y ya empezaba a interesarme 
por los acontecimientos de mi país. 
Los detalles y las fechas concretas 
en que su padre se salto la ley, las 
he encontrado en la biografía  de 
su padre que escribió Paul Preston 
(Juan Carlos. El Rey de un pueblo. 
Plaza Janés. 2003).
El 20 de noviembre de 1975 murió 
el dictador Francisco Franco  que 
gobernó España desde el final de la 
guerra civil hasta casi su muerte. 
Inmediatamente después de la mu-

Valoració de 
la Concentració 
de la Marató 
per La Democràcia

Carta a Felipe VI, 
para recordar que 
su padre Juan Carlos I 
no cumplió la ley 
cuando fue rey

 Trini Pérez - 

Coordinadora ANC Castellar

 Antoni Tintó Moliner

L’enderroc de la nau cremada, molt avançat 
Després de setmanes de treball a càrrec dels perits de les asseguradores, la nau 
que va cremar completament al Pla de la Bruguera està sent desmuntada com-
pletament. Aquests dies es pot veure una grua de grans dimensions operant a 
l’interior de la nau que acollia l’empresa Dispopack que està accelerant l’ender-
roc de les parets i pilars que van quedar dempeus després del paorós incendi.
A finals de juliol passat, el foc va calcinar els prop de 1.200 m2 que ocupava l’em-
presa Dispopack al carrer Conca de Barberà. Fins al punt calent es van desplaçar 
una vintena de dotacions de Bombers de la Generalitat que, després de contro-
lar i extingir el foc, van mantenir algun dels efectius de guàrdia durant les setma-
nes posteriors per tal de vigilar que no revifés cap brasa. Afortunadament, no es 
va produir cap ferit com a conseqüència de l’incendi.   || REDaccIÓ

FOTO DE LA SETMANA

A Castellar la concentració també 
va tenir lloc al davant de l’Ajun-
tament. El format va ser de caire 
polític festiu, amb lectures de Po-
emes i amb una paradeta on els 
nens podien pintar o dibuixar una 
mà on tenia el missatge Hola Re-
pública o Hola Nou País. També 
va tenir lloc parlaments i lectura 
d’un Manifest de Cultura Popu-
lar de Catalunya en defensa dels 
Drets Civils dels catalans i de la 
celebració del Referèndum del 
1-O, però sobre tot va ser un acte 
d’unió i de fortalesa per tots nos-
altres per recordar-nos què tot 
depèn de la nostra resistència i 
persistència.

erte de Franco, solo dos días despu-
és, se proclamo en las Cortes a su 
padre rey de España con las máxi-
mas atribuciones que se le podían 
dar, Jefe del Estado y Jefe de las 
Fuerzas Armadas. La proclama-
ción de su padre como rey, supuso 
la restauración de la monarquía en 
España después de 44 años y con-
sistió básicamente, tal como esta-
ba previsto, en el juramento que 
su padre hizo de cumplir las Leyes 
Fundamentales y los Principios del 
Movimiento  (la legalidad del régi-
men franquista vigente en aquel 
momento), de este modo la monar-
quía quedo claramente vinculada al 
régimen franquista. Como sabréis 
si es que alguien os lo ha explicado, 
usted tenía solo 7 años cuando su 
padre fue proclamado rey de Es-
paña, los franquistas  estaban por 
todas partes, controlaban el ejer-
cito, la administración del estado, 
las empresas públicas, las univer-
sidades, el gobierno, etc...Su padre, 
bien asesorado, creo, entendió que 
si quería ser rey por algún tiempo 
debería lavar la cara de España y 
maquillar a la monarquía, aunque 
fuese ligeramente, con algunos to-
ques de democracia. Consiguió que 
se convocaran elecciones y presen-
to España al mundo como una mo-
narquía parlamentaria, esperaba 
que todos nos olvidáramos de las 
atrocidades que ocurrieron en Es-
paña durante los 39 años que go-

Quan un govern ha d’entrar a seus 
oficials d’una altra administració 
saltant-se tots els drets bàsics de 
les relacions de respecte instituci-
onal; és que és un govern barroer 
que traspassa totes les línies ver-
melles sense avaluar les seves con-
seqüències. 
Quan un govern ha d’ordenar tancar 
i eliminar webs, bloquejar comptes 
corrents d’entitats i associacions 
com l’ANC, Omnium o la Federació 
de Colles de Castellers entre d’al-
tres; és que és un govern molt mi-
serable i derrotat.
Quan un govern ha de multar amb 
milions d’euros a dirigents polítics 
per organitzar una botifarrada, fent-
los respondre amb els seu patrimo-
ni personal, cosa que no s’ha fet en 

aquell país ni en els casos de corrup-
ció i apropiació indeguda de fons pú-
blics més flagrants; és que intenten 
escanyar la gallina dels ous d’or fins 
a l’últim instant. 
Estem vivint un moment crucial 
per al nostre futur polític i social, 
per això és bàsic el respecte a totes 
les persones tinguin l’opinió que tin-
guin i es posicionin com vulguin da-
vant del referèndum. 
Demanem respecte pels drets fona-
mentals, drets que reconeix la prò-
pia constitució del 78, que tant de-
fensen. No es poden vulnerar els dret 
polítics que tant ens van costar d’as-
solir i finalment tenim reconeguts.
Per això, davant de cada amenaça, 
oferirem fermesa i somriures, 

bernó Franco y también que nos 
olvidáramos del holocausto de la 
guerra civil, quiso que se aceptara 
España como una monarquía par-
lamentaria parecida a las existen-
tes en Europa. 
Disculpad, majestad, no estoy ex-
plicando lo que al principio de esta 
carta me propuse, que es cuando su 
padre se salto la legalidad existente. 
Pues fue muy pronto, seguramen-
te no tuvo otro remedio, si quería 
ser rey por un tiempo. Se salto la 
legalidad que acababa de jurar, fue-
ron Las Leyes Fundamentales y los 
Principios del Movimiento y graci-
as a este incumplimiento se apro-
bó en 1978 una nueva constitución 
que aseguraba el trono a su padre 
y una nueva etapa de media demo-
cracia y de desarrollo económi-
co para España. Estoy seguro que 
si habéis disculpado y entendido 
a vuestro padre por haberse sal-
tado la ley con un fin provechoso 
para vuestra familia, entenderéis 
que los catalanes, hartos de un es-
tado que no nos quiere, nos salte-
mos algún articulo de la Constitu-
ción y creamos que nuestra libertad 
solo es posible con la creación de un 
nuevo estado independiente. Consi-
dero que si los catalanes finalmen-
te nos saltamos algún articulo de la 
Constitución no seremos uno, sere-
mos muchos y lo haremos votando 
en el Referéndum del próximo 1 de 
octubre. Deseo que este Referén-
dum lo ganemos los partidarios de 
la independencia, pero esté seguro 
que si esto no ocurre, muchos esta-
remos satisfechos y contentos de 
haber ejercido nuestra libertad vo-
tando nuestro anhelo, y aceptare-
mos el resultado obtenido. 
Entiendo que usted, por su posición 
personal no puede compartir mi 
punto de vista, que es el de muchos 
catalanes, pero estoy seguro que si 
lo puede entender. No debería im-
ponerse la voluntad de los catala-
nes, de muchos catalanes, antes que 
la ley, en este caso la Constitución. 
¿Si su padre  incumplió la ley exis-
tente, no puede incumplirse algún 
articulo de la  Constitución, si esta 
es la voluntad de la mayoría de los 
catalanes? ¿Es más un rey que todo 
un pueblo? Gracias majestad por 
leer hasta aquí.
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opinió

PLAÇA MAJOR

ENRIQUE CAMPOS
Club Cinema Castellar

 Aleix Canalís*

quest cap de setmana 
aixeca el teló la nova 
temporada de pro-
gramació de l’Audi-
tori.  Us convidem a 

gaudir d’una de les cartelleres d’es-
pectacles més completa dels dar-
rers anys. La temporada 2017/2018 
comença amb importants novetats. 
La primera és el naixement de la 
nova eina www.auditoricastellar.
cat, un espai web, on més enllà de 
poder comprar  entrades i/o abo-
naments per tots els espectacles 
a un preu més reduït, podreu gau-
dir de tota la informació sobre els 
espectacles que es duran a terme.  
Teatre, dansa, música i cinema 
conformen el cos principal de tota 
la programació. S’inicia d’aques-
ta manera, un procés d’obertura 
de l’Auditori a la recerca de nous 
espectadors i a la consolidació de-
finitiva d’una programació esta-
ble de caràcter professional a la 
nostra vila.
Enguany ens visitaran la Mercè 

A
www.auditoricastellar.cat

a ficció televisiva en 
els últims anys ha 
crescut tant en quan-
titat com en qualitat, 
és per això que molts 

asseguren que estem davant l’edat 
d’or de la ficció televisiva i gran 
part d’ells es pregunten si s’ha 
tocat sostre o encara queda molt 
per avançar.
Abans de res cal aclarir que tot 
aquest fenomen que va comen-
çar a créixer a finals del mil·lenni 
passat, ha començat a expandir-se 
per Europa més recentment amb 
l’arribada de nous canals especi-
alment en forma d’streamings, de 
manera que el llenguatge, com en 
tots els àmbits de la vida, se’ns ha 
quedat antiquat i ara seria més 
encertat parlar de ficció seriada 
que de sèries de televisió. I és que 
cada vegada s’utilitzen més altres 
mitjans per consumir ficcions, es-
pecialment les que temps enrere 
ens arribaven per antena.
Avui dia, a les desenes de canals 
que ens van arribar via TDT cal 
sumar els de visionat online que 
ens porten moltíssimes propos-
tes, com ara Netflix, HBO, Ama-
zon Prime Vídeo i la recentment 
aterrada a casa nostra Sky, que són 
clars exemples d’ells. Però potser 
una producció exacerbada de sèri-
es no sigui motiu suficient per par-
lar d’edat daurada, igual que pas-
sés amb el cinema de Hollywood els 
anys 40, la qualitat ha de prevaler 
per sobre de la quantitat per uti-

  The piolin show first season. || JOaN MuNDET

L’edat d’or de la 
ficció elevisiva

L

 Rafa Homet*

iumenge estem cri-
dats, un cop més, a les 
urnes. I aquest darrer 
escrit abans del refe-
rèndum no és només 

per demanar-vos que voteu que sí, 
no, és només per demanar-vos que 
aneu a votar.
Estem davant de la necessitat de-
fensar i garantir els nostres drets 
bàsics per sempre: llibertat de vot, 
d’opinió, de reunió, dret a pensi-
ons, a l’educació de qualitat, a una 

D
 1-O: Resignació o 
llibertat!

sanitat digne. I tot això ho podem 
perdre si ens ho deixem arrabas-
sar. Votar diumenge s’ha convertit 
en una mostra de dignitat humana.
L’1 d’octubre no només votem si Ca-
talunya ha d’esdevenir una Repú-
blica o no, estem davant la necessi-
tat de garantir que els nostres fills, 
les nostres filles, els nostres nets 
i la nostra gent gran puguin viure 
sense por per sempre més. Voteu 
sí, voteu no, però voteu.
I no només això, si voleu col·laborar, 
aneu ben d’hora als col·legis, pas-
seu-hi molta estona al davant, por-
teu cafè i pastes a la gent de les 
meses, aneu-hi amb els amics i la 
família, acompanyeu-vos els uns als 
altres a votar, convertim l’1O en la 
gran festa de la democràcia. Som-
rieu, feu pícnics, organitzeu par-
tidets de futbol, balleu als patis i 
places davant els llocs de votació, 
acompanyeu la gent gran amb pro-
blemes de mobilitat a votar, inte-
resseu-vos per si la gent del vos-
tre voltant necessita alguna ajuda 
per anar a votar i saben on els toca. 
Expliqueu-los que voten a la mesa 
de sempre, però que si sempre han 
votat a l’Espai Tolrà vagin a l’Ins-
titut, que votaran allà, que si ho 
feien al Mirador, que vagin al gim-
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litzar termes tan grandiloqüents. 
Així doncs davant la pregunta de si 
ens trobem en aquest moment, la 
resposta és sí i és que recentment 
ens arriben sèries que no només 
destaquen per la seva qualitat de 
producció, mostra de la gran inver-
sió que hi ha darrere d’elles, sinó 
que també apareixen sèries amb 
un gran rerefons i amb una críti-
ca social, donant clares senyals de 
que la ficció seriada té cada vega-
da més de cultura i menys de sim-
ple entreteniment.
Per exemplificar aquest fet, només 
cal acudir al palmarès de la recent-
ment celebrada gala dels Emmy 

2017 que va tenir com a grans ven-
cedores la sèrie de la cadena de 
streaming Hulu “The Handmaid 
‘s Tale” i la de la cadena HBO “Big 
Little Lies” i que totes dues ens ar-
ribaven a través de la filial d’HBO al 
nostre país. Dues sèries clarament 
feministes i amb una dura visió del 
món en què vivim i dels problemes 
de la nostra societat, dues sèries 
que no només tenen una produc-
ció brillant, sinó que intenten agi-
tar les nostres consciències.
Altres exemples de per què, si no 
estem en l’edat d’or de la ficció te-
levisiva, estem molt a prop d’acon-
seguir-la, són alguns noms de sè-

ries que també han fet el pas més 
enllà del que ha estat fins ara el 
panorama televisiu com: “Making 
a Murderer”, “The Leftovers”, “13 
Reasons Why”, “The Night of”, 
“American Crime Story: The Pe-
ople v O.J. Simpson”...
Tema a part seria si a nivell d’in-
dústria estem davant d’una bom-
bolla, ja que cada any es multi-
pliquen el nombre de sèries que 
es produeixen a tot el món, però 
això és una cosa que cal abordar 
en un altre moment. Ara com a es-
pectadors tan sols ens toca gau-
dir d’aquests anys i ja veurem a 
on ens porten.

nàs de l’escola El Sol i la Lluna -el 
Pavelló Dani Pedrosa- i entrin pel 
carrer de Sant Feliu, que si sempre 
voten a l’Ateneu, que vagin a l’esco-
la pel carrer de les Bassetes. Feu-
vos fotos votant, compartiu-les, 
busqueu votants del no i quedeu 
amb ells per anar a votar plegats i 
fer uns riures.
Hem decidit exercir la nostra ciu-
tadania tal com som: pacífics, or-
ganitzats, ferms... fem-ho. L’estat 
farà tot el que pugui per a fer-nos 
por, no caiguem en el parany, no 
compartiu missatges de xarxes 
socials que no us arribin per ca-
nals oficials: el govern, anc, òmni-
um, els partits polítics. Recordeu 
que la cosina que ha vist un tanc a 
Solsona no existeix. No caiguem en 
cap provocació!!! No us perdeu l’es-
crutini a les 20h: és públic i emoci-
onant seguir-lo, aneu al vostre col-
legi a aquella hora a veure com es 
fa. Fotografieu-lo, graveu-lo, guar-
deu-lo per al record del dia en que 
cadascú de nosaltres farà història.
Serà un dia que durarà anys, i l’hau-
rem aconseguit anant de casa al 
nostre col·legi electoral.
I, sobretot i en tot moment, somri-
eu i haurem guanyat!
*Portaveu d’ERC

Arànega, en Lluís Soler, en Car-
les Martínez, l’Àngels Bassas, el 
Mag Lari, en Pep Tosar, en Folk 
o el Roger Coma entre d’altres... 
Però també podrem gaudir del mi-
llor cinema i d’una molt bona selec-
ció d’espectacles dirigida al públic 
infantil i juvenil, dins la programa-
ció de teatre familiar. 
Així mateix, la programació pro-
fessional també té la voluntat de 
poder cercar nous escenaris. En 
aquest sentit i amb l’inestimable 
col·laboració de l’Esbart, l’Ateneu 
acollirà part de la nova programa-
ció. De cara al futur, no es descar-
ta poder programar espectacles 
en d’altres recintes com la Sala 
Blava o d’altres espais que puguin 
obrir nous horitzons i noves ubi-
cacions a la programació cultural 
del municipi.
Amb tot plegat, la temporada 
2017/2018 comença amb un repte 
comú de tots els equipaments cul-
turals del municipi: obrir els es-
pais a l’espectador, al ciutadà i 
que se’ls sentin seus. Així doncs, 
us convidem a veure una tria de 
la millor oferta cultural del país 
al costat de casa. Poseu-vos cò-
modes i veniu a gaudir.
* Tinent d’Alcalde de Cultura

davant de cada atac, cançons i re-
sistència pacífica. Perquè la nostra 
determinació està en el vot que di-
positarem cada un de nosaltres el 
proper 1 d’octubre. La nostra força 
està en defensar avui allò que els 
d’ahir no van poder i que els de demà 
ens agrairan eternament.
VOTAREM!
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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 30 
de setembre, pl. Llibertat.

Properes setmanes:
Ds. 7 d’octubre, 
Can Font i Ca n’Avellaneda
Ds. 14 d’octubre, 
pl. dels Horts i pl. Molí
Ds. 21 d’octubre, 
pl. Mas Roure (c. Virreina).

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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

Dies: del 2 al 6 d’octubre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, farem jocs 
psicomotrius. I dimecres 4, també 
per a famílies amb infants de totes 
les edats.

Recordeu que les inscripcions són 
obertes! Veniu a jugar una estona i 
a informar-vos. la primera sessió 
és gratuïta.

les residències de gent gran 
de la vila, amb la col·laboració de 
l’ajuntament, organitzen el proper 
diumenge 8 d’octubre la 4a edició 
de les Resiolimpíades, un projecte 
socioeducatiu i cultural que consisteix 
en la realització de diverses proves 
per part dels residents.

la proposta tindrà lloc d’11 a 13 
hores al pavelló de puigverd.

LUDOTECA LES 3 MORERES 4es RESIOLIMPíADES 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Des del mes de juliol, la línia 
d’autobús c1 que connecta castellar 
amb sabadell ha augmentat la seva 
freqüència de pas els dies feiners 
de dilluns a divendres, i ofereix una 
expedició cada 12 minuts.

podeu consultar els horaris de 
sortida de cadascuna de les 
expedicions al web municipal, www.
castellarvalles.cat, a l’apartat de 
Transport i mobilitat.

la Biblioteca, amb la col·laboració de 
suport castellar, organitza aquest 
acte amb motiu del Dia Mundial de la 
salut Mental. una lectura de textos 
sobre la importància de tenir cura de la 
nostra salut mental, amb Dolors Ruiz, 
Marina antúnez, albert Ibars, Joan 
Romeu, Joan solé i Mònica Mimó, i 
amb música de Míriam aguado.

Dia: dimarts 10 d’octubre
Hora: 19.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal antoni Tort

5 BUSOS PER HORA 
A SABADELL 

SALUT MENTAL? 
JO, TAMBÉ! 

actualitat successos

“t’agradaria ser allà acompanyant la família ”

Tasques de rescat a Ciutat de Mèxic després del terratrèmolt del 19 de setembre.  || afp

Un fort terratrèmol va sacsejar el 
centre de Mèxic dimarts de la set-
mana passada. El sisme, de magni-
tud 7,1 punts en l’escala de Richter, 
va tenir el seu epicentre a 120 quilò-
metres de la capital del país. Concre-
tament, a l’estat central de Morelos, 
a 12 quilòmetres d’Axochiapan. Se-
gons ha fet públic el Ministeri d’Inte-
rior de Mèxic, a hores d’ara la catàs-
trofe natural ha deixat 248 víctimes 
però sospiten que la xifra podria aug-
mentar en les properes jornades per-
què molts edificis van quedar parci-
alment ensorrats i encara no es pot 
calcular l’abast total de la tragèdia.

Un dels punts del país més afec-
tats pel sisme és Ciutat de Mèxic. 
Aquesta és la ciutat natal de la psi-
còloga Mónica Fernández, que fa 
més de 17 anys que viu a Catalunya, 
7 dels quals els ha passat a Castellar 
del Vallès, on viu actualment amb la 
seva família. La Mònica es va assa-
bentar de la notícia a través de les 
xarxes socials. “Afortunadament, 
tant la família com els amics més 
directes estan bé. Em vaig assa-
bentar del terratrèmol  a través de 

la mexicana Mónica fernández, que resideix a Castellar, explica com ha viscut el terratrèmol que ha sacsejat Mèxic d.f.

 Rocío Gómez 

WhatsApp. Una tieta em va envi-
ar un missatge dient-me que esta-
va bé, però jo encara no sabia què 
havia passat. Quan vaig comen-
çar a buscar informació sobre el 
terratrèmol vaig prendre consci-
ència de tot el que havia passat”, 
explica la Mónica.

INTERNACIONAL | tErratrèMol

De fet, a Mèxic D.F. s’han esfon-
drat més d’una quarantena d’edificis 
i s’han registrat diversos incendis i 
explosions perquè tant el cablejat 
elèctric com el sistema de gas d’al-
gunes llars han quedat malmesos a 
causa del moviment de terra. Un dels 
episodis que més ha corprès la ciuta-

dania ha estat l’ensorrament de l’es-
cola Enrique Rébsamen, a la zona de 
Coapa, ja que gairebé una trentena 
de nens i nenes haurien mort. “Estic 
amb el cor trencat per la situació 
que està vivint la ciutat i el país 
en general. És molt difícil digerir 
això a distància. Estàs aquí i pots 
fer ben poca cosa. T’agradaria ser 
allà acompanyant els amics i la fa-
mília”, reconeix la Mónica. “Només 
et queda seguir tot el que està pas-
sant a través de les xarxes socials, 
que és on t’arriba la informació de 
primera mà. Quan va passar tot, 
a les xarxes socials podies trobar 
informació mentre que encara no 
s’havia publicat res als mitjans de 
comunicació”, afegeix la psicòloga. 
Amb tot, destaca que arran de la tra-
gèdia s’ha produït una onada de soli-
daritat entre els mexicans, “la gent 
fa cua per ajudar”.

Tanmateix, aquest terratrè-
mol no és el primer que deixa fora 
de combat la república mexicana. 
Fa només dues setmanes, el passat 
7 de setembre, es va produir un ter-
ratrèmol de magnitud 8,2, un episo-
di en què van morir més d’un cen-
tenar de persones. Des del 1932 no 
tenia lloc a Mèxic un terratrèmol 

d’aquesta magnitud en l’escala de 
Richter. L’epicentre del sisme de di-
marts passat, però, ha estat més a 
prop de la capital i és per això que 
els efectes han estat molt més de-
vastadors a Ciutat de Mèxic que en 
el terratrèmol de principis de mes.

Es dona la circumstància que 
el sisme de dimarts passat coinci-
deix amb el 32è aniversari del ter-
ratrèmol que va provocar milers de 
morts també a Mèxic D.F. el 1985. La 
Mònica Fernàndez tenia 10 anys en 
aquella època i vivia a la ciutat. “Al 
principi no sabia què estava pas-
sant, no ho entenia. No era cons-
cient que es movia l’edifici, que 
s’estava movent la terra, ni de les 
seves conseqüències”, explica Mò-
nica. “Recordo sortir al carrer de-
sorientada, amb sensació de por. 
Veies columnes de fum, senties 
la sirena de les ambulàncies que 
passaven, no hi havia cap servei, 
ni llum ni aigua ni gas. Recordo la 
incertesa de no saber quins edifi-
cis estaven afectats per si es podi-
en esfondrar. Vam passar uns dies 
a casa d’una àvia fins que no es va 
normalitzar la situació de caos a la 
ciutat. Aquell terratrèmol va ser 
un malson”, conclou.  
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esports

Assemblea extraordinària 
del CAC el pròxim divendres 
6 d’octubre

El club atlètic castellar  convoca 
assemblea Extraordinària de socis 
el pròxim divendres dia 6 d’Octubre 

a les instal·lacions del club, (c/Gar-
rotxa s/n) a les 19,30h en primera 
convocatòria i a les 20 h en sego-
na convocatòria. l’ordre del dia in-
clou l’afiliació del cac a la federa-
ció federació catalana d’Esports de 
persones amb Discapacitat física.

Oriol Alcaraz, primer a  Sant 
Joan les Fonts
Oriol alcaraz lorente va acabar primer 
a la cursa de ciclisme de carretera que 
es va disputar a sant Joan les fonts el 
passat dia 23.  alcaraz es va escapar 
a final de 2 voltes amb el seu company 

d’equip Joel Diaz, arribant primer a 
meta amb un esprint. Oriol va pujar 
a pòdium on va rebre copa en honor 
del corredor de ciclisme professional 
en xavi Tondo. alcaraz tanca tempo-
rada primer  de la categoria infantils de 
la copa general de catalunya. 

Quarta derrota consecutiva de la uE

Els jugadors de la UE Castellar es lamenten al Pepín Valls en patir la quarta derrota consecutiva. || q.pascual

Nova derrota de la UE Castellar en lliga, 
que no acaba de trobar el ritme de la Pri-
mera Catalana. La quarta consecutiva 
d’aquest curs, fa que els homes de Juan 
Antonio Roldán quedin com a únic equip 
que encara no ha puntuat en lliga aques-
ta temporada, després de caure en el pri-
mer partit de la temporada al Pepín Valls, 
on la Muntanyesa s’ha emportat els tres 
punts amb un gol de Christian Alarcón 
al minut cinc.

Amb set juvenils a la convocatòria, 
l’equip de Juan Antonio Roldán comen-
çava patint des de l’inici i eren els homes 
de Nou Barris qui portaven la iniciativa 
sobre la nova gespa del Pepín Valls.

L’equip groc-i-negre avisava al minut 
tres, però era dos després quan Christian 
Alarcón s’internava per la banda i canvi-
ava de direcció, sorprenent amb un po-
tent xut que entrava per l’escaire dret de 
Marc Ollé, que tot i l’estirada, res podia 
fer per evitar el gol.

Tot i anar pel darrere al marcador, 
els de Roldán no aconseguien reaccio-
nar i eren els de Barcelona qui marcaven 
el tempo. Ollé guanyava dos cara a cara 
amb Juanpi i evitava la sentència defini-
tiva. Els de casa xutaven un parell de ve-
gades a porteria però sense gaire perill 
per a Víctor Cocera.

 Albert San Andrés

La segona part començava amb els 
mateixos ensurts que la primera i Ollé 
tornava a ser decisiu per evitar el segon. 
El Castellar però, despertava i aprofita-
va l’estratègia dels visitants, que amb de-
fensa de cinc homes renunciava a l’atac, 
sobrevivint amb el joc a la contra.

Dani Quesada era amonestat al 56, 
per una forçada caiguda dins de l’àrea, 
que el col·legiat David Monge no s’empas-
sava. Els de Nou Barris seguien deixant 
jugar i aprofitant les contres, que havia de 
solucionar amb freqüència Ollé sota pals.

L’experiència de l’equip visitant es 
feia notar als últims minuts, evitant l’em-

la uE Castellar no pot 
amb la Muntanyesa 
i cau per la mínima 
en el primer partit de 
lliga al Pepín vallès

pat dels de Roldán. Amb el temps regla-
mentari superat, els castellarencs gau-
dien d’una última ocasió, on dos remats 
rebotaven en el porter i la defensa i on el 
públic local reclamava un possible penal 
per unes mans involuntàries de la defen-
sa visitant. Amb el 0-1, els castellarencs 
sumen la quarta derrota consecutiva en 
lliga i segueixen sense poder puntuar a 
Primera Catalana.

El tècnic local Juan Antonio Roldán 
extreu aquestes conclusions del joc: “A 
la primera part ens ha costat molt en-
trar al partit amb 20 minuts horri-
bles. Després hem reaccionat una mica 

amb alguna ocasió. La segona part ha 
estat més nostra, amb ells tancats al 
darrere. Són un equip veterà que sap 
el que fa i a què juga, en una categoria 
que coneixen. A més, tenen bons juga-
dors i amb molta experiència. Nosal-
tres som un equip jove que encara ens 
falta saber estar”.

Tot i ocupar el fanalet vermell, els 
de Castellar no perden l’ànim i per la prò-
xima jornada recuperen els tres sancio-
nats -Jairo, Silva i Isaac Serna- i es con-
juraran per tractar de recuperar també 
algun dels vuit lesionats per superar al 
Vic, de nou al Pepín Valls. 

La UE encara no 
ha aconseguit 
puntuar a la 

nova categoria

PUNTS

0
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L’HC Castellar ha arrencat el quart 
any consecutiu a la categoria de Pri-
mera Catalana. Una trajectòria que 
el club, fundat l’any 1999, no havia 
aconseguit mai en la seva història. 
Després de les darreres temporades, 
en què la salvació va arribar a l’últi-
ma jornada, l’equip grana, entrenat 

l’Hoquei Club Castellar: a 
la recerca de la tranquil·litat
les dues darreres 
temporades la 
salvació ha arribat 
en l’última jornada

per Fidel Truyols, es proposa enca-
minar una lliga sense patir per con-
servar l’estatus.

Fa tres anys, en acabar la tem-
porada 2014-2015, el primer equip de 
l’HC Castellar, que havia aconseguit 
l’ascens de Segona Catalana, es va dis-
soldre i en van quedar només tres ju-
gadors: el capità, Oriol Togores, que 
després de passar per un període de 
lesions continua vinculat al club però 
sense disputar partits; Marcel Mont-
llor, que li ha pres el relleu del braça-
let; i Sergio Ruiz, el primer porter.

A més de Montllor i Ruiz, aquesta 
temporada el primer equip està com-

HOQUEI | PriMEra Catalana

post, a excepció del sentmenatenc 
Jordi Vegas, per jugadors castellarencs 
que van començar a jugar a hoquei pa-
tins a la base del club. Són David Pani-
sello, Gerard Tantinyà, Xavi Almoha-
lla, Max Plans, Guillem Plans, Armand 
Plans, Jan Coca i les dues noves incor-
poracions: Gerard Galvan, que a la ca-
tegoria d’infantil va marxar al Caldes, 
i Xavier Vernet, que quan era aleví va 
començar a jugar al Sant Cugat, on, 
amb el primer equip va debutar a Na-
cional Espanyola. Truyols confia que 
els fitxatges aportaran “frescor, noves 
idees i variants en el joc”.

Un dels pilars del primer equip 

Fidel Truyols s’adreça als jugadors en un entrenament d’aquesta setmana. || G.plaNs

de l’HC Castellar és la bona sin-
tonia i la cohesió que hi ha al ves-
tuari. Les noves incorporacions, 
que s’han adaptat correctament 
a la dinàmica, ja ho han perce-
but. “L’equip es coneix, hi ha 
molt bon ambient. Falta aga-
far el to de la competició, creu-
re que es poden fer millor les 
coses i motivació”, opina Ver-
net. En el mateix sentit, Galvan 
afegeix: “M’he sentit molt cò-
mode des del primer moment. 
Si treballem junts, podem fer 
una gran temporada”.

La lliga de Primera Catala-
na d’aquest any s’ha reforçat amb 
planters de clubs de màxim nivell. 
La dificultat, per tant, serà superi-
or. “Els conjunts que competien 
a la lliga sub23, que va desapa-
rèixer fa dos anys, han pujat de 
categoria i, sumats als equips 
que ja hi eren, fan que hi hagi 
més qualitat”, valora Truyols. 
Galvan també és conscient de la 
dificultat de la temporada: “En les 
dues primeres jornades ja hem 
vist que hi ha un nivell força alt, 
encara que no em sorprenc, per-
què amb el Caldes jugava a la ca-
tegoria”. Per altra banda, Xavier 
Vernet, un fitxatge que aportarà, 
sobretot, desequilibri a l’àrea del 
rival, considera que “tot i que hi ha 
un parell d’equips que despun-
ten per sobre dels altres, l’equip 
pot fer un molt bon paper aques-
ta temporada”.

A la darrera temporada, 
molts punts es van escapar a l’úl-
tim sospir de partit. Truyols vol 
evitar que això succeeixi i s’afer-
ra a l’experiència que els juga-
dors han adquirit. L’HC Castellar 
planteja un any en què els partits 
a casa seran decisius. A la cate-
goria, a pocs poliesportius hi ha 
tanta afició, incondicional i exem-
plar, com al pavelló Dani Pedrosa.  

  REDaccIÓ

Soferta segona 
victòria enfront el 
CB Gavà (72-73)

El CB Castellar va aconseguir la se-
gona victòria de la temporada en-
front del CB Gavà, un dels equips 
cridats a l’ascens de categoria, 
per 72 a 73.

Tot feia creure que el resultat 
del primer quart (15-23) permetria 
una victòria amplia a Can Tintoré, 
però l’eliminació per una tècnica 
desqualificant d’Albert Cadafalch 
-que només a la 1a part havia anotat 
24 punts amb quatre triples- deixa-
va coix a l’equip groc-i-negre, amb 
el nord-americà Marquie Smith eli-
minat per cinc faltes i el pivot Jordi 
Navarro lesionat. Amb només dos 
canvis a la banqueta, Raül Jodra va 
saber jugar les seves cartes, donant 
la sorpresa al Baix Llobregat i situ-
ant al seu equip en la tercera posi-
ció de la taula, empatat amb Bàs-
quet Sant Boi, CB Prat i Collblanc 
B al liderat.  ||  a. saN aNDRés

BàSQUET | 1a Catalana

Escola Municipal d’Adults
c. dels pedrissos, 9, local
T. 93 714 83 55
a/e escoladults@castellarvalles.cat

Oferta formativa:
• Ensenyaments d’anglès (nivells I, II, III i IV)
• Ensenyaments de nivell B1 de català
• Formació instrumental (1r, 2n i 3r nivell)
• Graduat en Educació Secundària (GES)
• Preparació per a les proves d’accés a Cicles       
 formatius de Grau Mitjà i superior
• Preparació per a les proves d’accés a la     
 universitat per a majors de 25 i 45 anys
• Curs per a nouvinguts
• Curs de necessitats educatives especials 
• Taller de literatura 

l’Escola d’adults és centre de suport de l’Institut Obert 
de catalunya (IOc) en l’apartat GEsO.
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si estàs interessa’t a inscriure’t a alguna de les 
propostes de l’oferta formativa, vine i informa’t al centre!

Curs 2017-2018 
Encara queden places lliures!

“A l’Escola d’Adults, no només vaig aconseguir 
els estudis necessaris per arribar on volia, 

sinó també grans amics”
Raúl, 33 anys

Raúl Moya, va passar per l’Escola d’adults, ara és Tècnic d’Emergències sanitàries i Tècnic Esportiu

Inscripcions de dilluns a divendres 
de 9 a 12.30 h i de 18.30 a 21.30 h
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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)

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 21 al 27 de setembret
Es necessita:

· dos ajudants de cuina
· administratiu/va
· administratiu/va exportació
· ajudant de xarcuteria
· aprenent empresa metal·lúrgica
· Cambrer/a
· Comercial telemàrqueting
· Cosidor/a
· delineant industrial mecànic/a
· dissenyador/a industrial Cad-cam

· Manipuladors/es
· Mecànic/a industrial
· operari/ària fresadora CnC
· Personal de neteja
· Professor/a d’anglès extraescolar
· Professor/a d’alemany
· Professors/es educació primària
· responsable manteniment electromecànic
· soldador/a
· torner/a convencional

esports

Dani Pedrosa va protagonitzar una gran 
remuntada a la cursa de MotoGP del 
Gran Premi Movistar d’Aragó aquest cap 
de setmana i va signar una gran cursa 
en que només l’hi van faltar un parell de 
voltes per poder lluitar per la victòria. 
Després de la devallada de la cursa an-
terior a Misano, va tornar a mostrar el 
seu perfil més competitiu a l’Aragó. El 
26 va refer-se d’un inici de cursa en què 
va haver de conformar-se amb la sisena 
posició. Durant la primera meitat de la 
cursa es va mantenir estable en aques-
ta sisena plaça per tal d’estalviar neu-
màtics per poder atacar a l’última part 
de la cursa.

Va ser a la volta 13 d’un total de 23 
quan Pedrosa va decidir atacar. Primer 

torna el millor dani Pedrosa
El castellarenc 
aconsegueix la segona 
plaça gràcies a una 
espectacular 
remuntada

va avançar a MaverickViñales que patia 
en capacitat de tracció a la sortida dels 
revolts i no va poder fer res per evitar 
l’avançament del de Castellar. Un parell 
de voltes més tard, un dels candidats al 
títol, Andrea Dovizioso, va veure com el 
26 l’avançava amb un ritme molt supe-
rior que li va permetre escapar-se im-
mediatament.

La remuntada del Dani era impara-
ble. El següent pilot era ValentinoRos-
si i no li va posar les coses fàcils al pilot 
d’Honda. Quan va provar l’avançament a 
la recta del darrere –la més ràpida d’Al-
canyís- van estar a punt de tocar-se els 
manillars a més de 300 km/h. Aquesta 
acció no l’hi va agradar a Pedrosa i pos-
teriorment l’hi va retreure a l’italià que 
tanqués tant al límit la seva trajectòria. 
Tot i això, la superioritat del català era 
tan evident que es va escapar del de Ya-
maha i el va deixar fora del podi.

En només quatre voltes ja havia 
aconseguit posició de podi, però el seu 
ritme es mantenia estable i la pregunta 
era fins a on podia arribar. Davant seu 
Marc Márquez acabava d’instal·lar-se 
a la primera posició després d’avançar 
a un Jorge Lorenzo que havia liderat la 

MOTO GP | Gran PrEMi d’araGó

cursa fins aleshores. Ara l’objectiu de 
Pedrosa era el pilot mallorquí i cinc vol-
tes més tard ja l’havia avançat i acon-
seguit la segona posició.

El seu company d’equip lidera-
va la cursa, però només quedaven tres 
voltes per acabar la cursa. El de Cas-
tellar va reduir la distància en més de 
tres dècimes de segon, però finalment 
va veure caure la bandera de quadres 
en segona posició. El millor va ser la 
sensació de veure’l traient tot el suc de 
la seva Honda i aconseguint un ritme 
incontestable pels seus rivals, sense 
cap mena de dubte, la millor versió de 
Dani Pedrosa.

Aquesta segona plaça, l’hi va per-
metre recuperar la quarta posició de la 
classificació general avançant Valenti-
noRossi. El separen 54 punts del líder, 
Marc Márquez, quan només queden 100 
punts en joc, pel que les opcions a la co-
rona semblen complicades si no passa 
res estrany, però el Dani va aconseguir 
una fita històrica a l’Aragó. Va superar 
els 4.000 punts al Campionat Mundi-
al de Motociclisme, només aconseguit 
per ValentinoRossi fins aquesta cap de 
setmana.    || JORGE  GONzálEz

Pedrosa, per davant de Lorenzo a Motorland. || MOTOGp

Imatge d’un partit de finals de la temporada passada. || q.pascual

El nou FS Farmàcia Yangüela Castellar va començar la 
seva nova època amb Nando Sáez a la banqueta, acon-
seguint un treballat empat enfront de la Fundació Es-
portiva Grama a domicili. Els de Sáez arribaven amb 
una llarga llista de lesionats al partit, amb la sensible 
baixa dels germans López, amb el Manel lesionat de 
gravetat a la cama esquerra.
Amb només tres canvis a la banqueta, l’equip viatja-
va a un dels camps difícils de la categoria, per posar 
a prova el nou projecte esportiu, després de la marxa 
d’alguna de les peces importants dels últims anys. Tot 
i les adversitats, l’equip taronja va poder remuntar un 
4-2 advers a la mitja part, on els locals van aprofitar 
les jugades d’estratègia per avançar-se al marcador. 
Javi Hervás neutralitzava el primer gol de l’equip de 
Santa Coloma, segons després. Amb el 2-1, el nouvin-
gut David Recasens igualava al minut 16, però els de 
Pedro Antonio Sánchez aconseguien una diferència de 
dos gols al terme dels primers 20 minuts.
Amb només tres canvis a la banqueta, Martí Filella es-
curçava diferències al 30, però el 5-3 es feia poc des-
prés. Amb l’expulsió d’un jugador local i jugant de cinc 
els visitants, el partit embogia i els de Sáez capgira-
ven el marcador amb tres gols (Recasens al 37’, Darío 
Martínez i Hervás al 39’). Els locals però, empataven 
segons abans pel final.

“L’equip va donar la cara i va lluitar. La primera 
part ells van aprofitar les jugades d’estratègia i només 
vam aconseguir dos gols però podríem haver fet molts 
més si haguéssim aprofitat les contres” va explicar 
Sáez a aquest mitjà.  || a.saN aNDRés

FUTSAL | 3a divisió

Heroic empat en el 
debut en lliga del 
FS Castellar (6-6)
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esports

lloret - llagostera B 2-2
farners - Mollet 2-1
Vic - Banyoles 3-0
sant cugat - can Vidalet 1-1
fE Grama - Manlleu 2-2
sabadell B - Manresa 0-0
cardedeu - Júpiter 1-1
UE Castellar - Montañesa 0-1
la Jonquera - san Juan M. 3-1

Masquefa - Juneda B 2-3
andorra - Riudebitlles 6-3
Bell-lloc - Monjos 3-2
sant Just - Reus Deportiu 9-4
sentmenat B - sant cugat 6-2
HC Castellar - S. Perpètua 2-3
Vendrel - cerdanyola 7-4
caldes B - Reus ploms 05/10/17

lloret - lliçà 8-7
Montsant - sant cugat 6-2
Montcada - premià de Mar 8-1
Ripollet - sant Joan V. 3-2
Grups arrahona - arrels 8-2
IsuR - ciutat Mataró 3-2
Estel Vallseca - Vacarisses 4-4
FE Grama - FS Castellar 6-6

collblanc B - Jac sants B 75-67
claret - almeda 65-83
aEsE - Viladecans 67-57
Gavà - cB castellar 72-73
Olesa - la palma 61-58
Tecla sala - sant Boi 70-79
sedis - sant Joan Despí 71-70
prat - Roser B 56-47

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI PATINS
1a Catalana · GruP i · J4 tErCEra divisió · GruP i, J 1 1a Catalana· GruP ii · J1 1a Catalana · GruP b · J2

cE farners 9 4 3 0 1
fE Grama 8 4 2 2 0
uE llagostera B 8 4 2 2 0
cf can Vidalet 8 4 2 2 0
uE la Jonquera 7 4 2 1 1
aEc Manlleu 7 4 2 1 1
Vic unió Esportiva 6 4 1 3 0
san Juan de M. 6 4 2 0 2
cf Montañesa 6 4 2 0 2
cE Banyoles 6 4 2 0 2
cE Manresa 5 4 1 2 1
sabadell fc B 5 4 1 2 1
sant cugat fc 4 4 1 1 2
cf lloret 4 4 1 1 2
fc cardedeu 4 4 1 1 2
uE Mollet 2 4 0 2 2
cE Júpiter 2 4 0 2 2
UE Castellar 0 4 0 0 4

cfs Montcada 3 1 1 0 0
Grups arrahona fsc  3 1 1 0 0
fs Montsant 3 1 1 0 0
lloret costa Brava  3 1 1 0 0
Isur fs 3 1 1 0 0
Ripollet fs 3 1 1 0 0
fE Grama 1 1 0 1 0
FS Castellar 1 1 0 1 0
cE Vacarisses 1 1 0 1 0
Estel Vallseca 1 1 0 1 0
futsal lliçà 0 1 0 0 1
cfs ciutat de Mataró 0 1 0 0 1
sant Joan de V. 0 1 0 0 1
sant cugat fs 0 1 0 0 1
aEfs arrels 0 1 0 0 1
premià De Mar cfs 0 1 0 0 1

Bàsquet sant Boi   2 2 0
cB prat  2 2 0
cB castellar  2 2 0
collblanc-Torrassa B 2 2 0
Bàsquet almeda  2 1 1
cB Gavà  2 1 1
sedis Hidrology  2 1 1
Nou Bàsquet Olesa   2 1 1
aEsE  2 1 1
Roser B  2 1 1
sant Joan Despí  2 1 1
cB Viladecans  2 1 1
cB la palma  2 0 2
Bc Tecla sala  2 0 2
Jac sants B  2 0 2
uE claret  2 0 2

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

cH santa perpètua 6 2 2 0 0
ll-llista Juneda 6 2 2 0 0
Hc sant Just 3 2 1 0 1
Hc sentmenat 3 2 1 0 1
cp Monjos 3 2 1 0 1
cp Bell-lloc 3 1 1 0 0
Reus Deportiu 3 2 1 0 1
cN Reus ploms 3 1 1 0 0
cE Vendrell 3 2 1 0 1
andorra Hc 3 2 1 0 1
pHc sant cugat 3 2 1 0 1
cp Masquefa 1 2 0 1 1
cp Riudebitlles 1 2 0 1 1
caldes Montbui 0 1 0 0 1
cerdanyola cH 0 1 0 0 1
HC Castellar 0 2 0 0 2

Marina Cano lluint la medalla al costat del seu germà Joan i el seu pare Marc Cano. || cEDIDa

Garcia en un dels trams de la Cavallera Enduroxtrem. || cEDIDa

Garcia, sisè a Sant 
Joan de les AbadessesLa castellarenca Marina Cano Pladevall va 

debutar el passat diumenge 17 de setembre 
en una carrera de Bmx Race a la ciutat fran-
cesade Mauguio-Carnon. Cano amb només 
4 anys, va córrer amb corredors d’entre un i
dos anys més d’edat que ella ja que fins als 
5 anys no pot estar federada. En la seva pri-
mera carrera va guanyar la medalla de la
1a posició. La que podria ser una de les pro-
meses del BMX Race va ser convidada es-
pecialment per l’organització de la cursa ja

que es tractava d’una carrera regional de 
França, no puntuable a Espanya.

També va disputar la seva primera car-
rera el seu germà Joan, que va córrer al cos-
tat dels campions i subcampions europeus i 
regionals de França obtenint molt bons re-
sultats i a un sol pas de la final.

El seu pare Marc Cano, actual cam-
pió d’Espanya, també va fer podi, aquest 
cop en 2a posició de la seva categoria Màs-
ter 30 PRO.  || REDaccIÓ

Gran debut de Marina Cano

El  24 de setembre es va disputar la Cavallera Enduroxtrem, 
4a prova puntuable per la Copa Catalana d’Enduro en btt a 
Sant Joan de les Abadesses, el Ripollès. El club Bikeabades-
ses va organitzar un recorregut amb un total de 35 km i uns 
1700 m de desnivell positiu. Els quatre trams cronometrats 
eren baixades molt tècniques, entre 2 i 4 kms de distància. El 
castellarenc Bernat  Garcia va aconseguir marcar el tercer 
millor temps absolut al primer i segon trams cronometrats 
i el quart millor temps absolut al tercer tram cronometrat, 
però una punxada al quart tram, el més llarg, el va relegar 
fins a la sisena posició absoluta d’entre tots els participants 
a Sant Joan.  Amb el comput total en Bernat aconseguia tot i 
els problemes mecànics, una boníssima sisena posició absolu-
ta que li valia per pujar al segon esglaó de la categoria màster 
30. “Quan he punxat la roda de darrere he pensat que era 
impossible aconseguir un bon resultat, però després mi-
rant els temps m’he sorprès veient que durant tot el dia he 
estat entre els quatre primers de la classificació general”. 
Garcia segueix segon de la categoria a només sis punts del 
primer classificat, a falta de dues proves per acabar.  La pro-
pera cita serà a l’octubre a Pineda de Mar.  ||  a. saN  aNDRés

BTT | CavallEra EnduroxtrEM
BMX RACE | MauGuio-Carnon

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 30 SETEMBRE
Partits a fora
09:00  pB sant cugat - Benjamí a
16:00  Badia del Vallès cD - Infantil a
18:00  Natació Terrassa - Juvenil a

DIUMENGE 1 OCTUBRE
Pepín Valls
12:15  amateur 1a catalana - Vic uEc

Partits a fora
12:00  sant cugat Esport fc - cadet a

AGENDA
dEl 29 dE sEtEMbrE al 5 d’oCtubrE

HOQUEI  (HC Castellar)

RUGBI  (Rugbi Club Castellar)

VOLEIBOL  (FS Castellar voleibol)

DIVENDRES 29 SETEMBRE
Partits a fora
21:15   cerdanyola -  sènior 1 cat

DISSABTE 30 SETEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
14:00   aleví B - Hc sentmenat
15:00   prebenjamí a - cp Taradell
16:00   Iniciació B - Hc palau plegamans
17:00   prebenjamí B - cp Vic
18:00   femení 12 - cp corbera

Partits a fora
10:00   cH les franqueses - Iniciació a
15:30   cp Taradell - Benjamí
18:00   cp Taradell - Infantil a

DIUMENGE 1 OCTUBRE
Partits a fora
19:45   cHp Bigues i Riells - Juvenil

DIUMENGE 1 OCTUBRE
Pista Parc Colobrers
09:00   partits amistosos categories 
inferiors sub-16 i sub-18

DISSABTE 30 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
20:30   sènior a femení 
- frederic Mistral
20:30   sènior Masculí - Volei 6 Manresa

Partits a fora
16:00   cN sabadell - Infantil femení 
18:00   cV sant cugat platja - Juvenil f 
18:00   Igualada Vc - sènior B femení
19:45  cV sant cugat platja - cadet fem.

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 30 SETEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
18:30  sènior 3a nacional – lloret cufs

BàSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 30 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00  pre-mini masculí - cN caldes
10:30  pre-min masculí - cN sabadell
18:00  Júnior masculí - Bàsquet sant cugat

Partits a fora
10:30   uE Barberà- Mini masculí
12:00  cB pedagogium - cadet masculí
12:00  cB sant pere Terrassa- pre-infantil f
16:00   Vedruna Gràcia-  sènior B masculí

DIUMENGE 1 OCTUBRE
Pavelló Puigverd
10:30   pre.infantil masculí - cN Terrassa
19:00  sènior a masculí - Bàsquet Olesa

Partits a fora
16:00  cB sentmenat- sots21 masculí
17:30  cB Matadepera - sots25 femení

ATLETISME  (CAC)

DISSABTE 30 SETEMBRE
Pista atletisme del Parc Colobrers
09:00  control promoció 
quatre  categories
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publicitat

Compra d’entrades i *abonaments de temporada. 
(Excepte espectacles familiars*)
• www.auditoricastellar.cat 
• SAC (El Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
• Taquilla de l’Auditori, 1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Amb el suport de:

EL PETIT 
PRÍNCEP
A càrrec de la 
Cia. N54 Produccions

TEATRE
FAMILIAR

Dg. 1 d’octubre 
12.00 h

Organització: Ajuntament 

DANSA 
DE MORT
D’August Strindberg

Ds. 30 de setembre 
20.30 h

Amb: 
Lluís Soler, Mercè Arànega, Carles Martínez

TEATRE

teatre - música - dansa - cinema



DEL 29 DE sEtEmbrE AL 5 D’octubrE DE 201718

Activitats a Castellar:

Els Jocs Florals Clandestins 
de Castellar del Vallès 
i la figura d’Aurora Bertrana
Vermut literari
Dissabte 7 d’octubre – d’11 a 14 h
Lloc: Can Juliana (ctra. Sant Feliu BV-1249, km. 2)
Organització: Arxiu d’Història 
de Castellar i Ajuntament
Col·laboració: ERC Castellar, Institució 
de les Lletres Catalanes, 
Can Juliana, Miquel Desclot, Joan 
Sellent i Òscar Rocabert

Jornades 
Europees 
de Patrimoni 
2017
6, 7 i 8 
d’octubre

Barraques, vinyes, vi i 
esperits: el patrimoni 
vitivinícola de Castellar del Vallès
Sortida a peu
Diumenge 8 d’octubre – 10 h
Sortida des de l’Arxiu d’Història 
de Castellar (c. Mina, 9-11), 
arribada a Can Borrell a les 
13 h i tast a les 14 h
Organització: Arxiu d’Història 
de Castellar i Ajuntament
Col·laboració: Can Borrell Weddings&Events, 
Grup de la Pedra Seca del Centre 
Excursionista de Castellar del Vallès, 
Cal Gorina, Masia La Muntada
Places limitades. Inscripcions a l’a/e 
arxiuhistoriacastellar@gmail.com

cultura teatre

TEATRE INFANTIL

‘El Petit Príncep’ s’ha 
programat diumenge

Aquest diumenge  1 d’octubre, a les 
12 hores, s’ha programat l’obra de 
teatre familiar ‘El Petit Príncep’, de la 
Companyia N54 Produccions, formada 
per Òscar Rodríguez i Montse Puga.
Aquest espectacle explica la història
d’un aviador, el narrador, que de
resultes d’una avaria al seu motor ha 
hagut d’aterrar al desert. L’endemà del 
seu aterratge forçat, una petita veu 
el desperta, és el Petit Príncep. 
Perplex per aquesta aparició, 
l’aviador comença a sentircuriositat 
per la procedència d’aquesta criatura i 
va creixent un lligam d’amistat.El Petit 
Príncep visita set astres: l‘asteroide del 
rei,  l‘asteroide del vanitós, l‘asteroide 
de l’home de negocis, l‘asteroide del 
bevedor,l‘asteroide del fanaler, 
l‘asteroide del geògraf, i la 
Terra.A partir de la narració de l’aviador  
i del viatge del Petit Príncep pel 
temps i l’espai,  l’autor ens parla
de l’amistat, el respecte, l’amor 
i la vida. Diumenge, veurem un 
espectacle de teatre, titelles, ombres i 
projeccions que, a partir de la narració 
de l’aviador, despleguen el món màgic 
del Petit Príncep en una fantàstica 
adaptació de l’obra de Saint-Exupéry 
que ens recorda que “l’essencial és 
invisible als ulls”. Aquest espectacle 
està pensat pels alumnes de 
Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior 
de Primària i per a tots els adults 
que conservin el nen que portem 
dins. Les entrades es poden comprar 
anticipades o a la taquilla. 

‘dansa de mort’, demà, a l’auditori 

Moment de l’obra ‘Dansa de mort’ que es podrà veure a l’Auditori, dissabte 30. || cEDIDa

Dissabte, a les 20.30 hores, a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont, es represen-
ta l’obra Dansa de mort d’August Strind-
berg, amb adaptació i direcció de Jordi 
Casanovas. La producció de la Sala Mun-
taner aterra a Castellar amb un reparti-
ment de luxe: Lluís Soler, Mercè Aránega 
i Carles Martínez. Les entrades es poden 
adquirir de forma anticipada a www.au-
ditoricastellar.cat.

Strindberg presenta un matrimo-
ni burgès de dos fracassats, “un militar 
deixat de banda en les promocions i la 
seva muller, que havia volgut ser ac-
triu i ell li ho fa deixar”, explica Lluís 
Soler, un dels actors principals.

Després d’anys de vida en comú, 
ja no tenen res a dir-se i arriba la visita 
d’un tercer personatge. “El matrimoni 
es llança desesperadament a utilitzar 
l’amic que no veien des de feia 15 anys, 
cadascú pel seu cantó”, diu Soler. Es 
tracta d’una obra àcida, amb tocs d’hu-
mor “perquè el personatge que inter-
preto està com una cabra”.

L’obra se situa en una petita illa 
del mediterrani, els personatges estan 
aïllats de la societat, i pel context “se 
sap que el director l’ha situat l’any 
1981, al 23 F”, tot i que aquest fet his-
tòric no serà protagonista ni explicat a 
l’obra, sinó només una anècdota. És una 
obra, doncs, intemporal, amb pinzella-
des d’aquella època.  “De fet, el que és 

 Marina Antúnez

important d’aquesta obra són les re-
lacions humanes”, afegeix Soler. 

L’autor Strindberg és de finals del s. 
XIX i principis del XX, “molt atormen-
tat per la vida, un autor amb la vida 
molt convulsa,  i això ho reflecteix a 
les seves obres”, diu Soler. 

El director Casanovas ha fet una ac-
tualització dels textos, “ha escurçat els di-
àlegs i els ha fet adaptats al llenguatge 
del nostre temps”. Ha respectat els punts 
àlgids i concloents de l’argument, canviant 
únicament la localització, que Strindberg 
situa a Noruega i Casanovas, al mediterrani. 

El muntatge teatral és 
una proposta de la
sala Muntaner 
de barcelona

El treball entre els actors ha estat 
molt tranquil, senzill i divertit, segons ex-
plica Lluís Soler, que afegeix que “amb la 
Mercè és el primer cop que treballem 
junts i ens ha resultat molt còmode, 
som un matrimoni exemplar!”. Segu-
rament per aquesta bona relació actoral, 
l’obra respira frescor, malgrat l’acidesa. 

El resultat del muntatge Dansa de 
mort és una obra d’una hora i mitja que 
ja ha rebut molt bona opinió de la crítica i 
del públic, “tot i que a Barcelona no vam 
tenir la gent que m’hauria esperat, te-
nint en compte el pedigrí de l’obra”.  

Lluís Soler
Mercè Aránega
Carles Martínez

ACTORS

3

‘El retaule del flautista’ de TIC 
Escènic, a la Biblioteca del Te-
atre del Sol 

aquest cap de setmana, la companyia 
TIc Escènic porta el seu exitós ‘Retau-
le del flautista’ a la biblioteca del Teatre 

del sol de sabadell. El  muntatge, diri-
git per Jeroni Oller, es podrà veure di-
vendres 29  i dissabte 30, a les 21.30 
hores, i diumenge 1 d’octubre, a les 
18.30 h. l’espectacle funciona taqui-
lla inversa.  les reserves es poden fer 
a tic.escenic@gmail.com

Diumenge de cinema amb la 
pel·lícula ‘Dunkerque’, a l’Au-
ditori Municipal

Diumenge a les 18.45 h la pel·lícula 
‘Dunkerque’ s’estrena a l’auditori Mu-
nicipal. la cinta de l’americà chris-

topher Nolan se situa l’any 1940, en 
plena II Guerra Mundial. a Dunkerque, 
centenars de milers de soldats de les 
tropes britàniques i franceses es troben 
per l’avanç de l’exèrcit alemany, que ha 
conquerit frança. Es troben atrapats a 
la platja i la situació empitjora.



DEL 29 DE sEtEmbrE AL 5 D’octubrE DE 2017 19

culturaliteratura

la presentació 
va comptar amb 
un breu recital de 
la coral xiribec

La terrassa d’El Mirador va ser di-
jous 21 el punt de trobada de la pre-
sentació del nou llibre del castella-
renc Jacint Torrents Mossèn Joan 
Abarcat i Bosch (1863-1948). Un tor-
tosí a Castellar del Vallès, que edita 
Onada Edicions a la col·lecció La 
Barcella. El llibre ha estat fruït d’un 
encàrrec fet a l’autor per l’associa-
ció cultural La Pedra Fina, a finals 
de l’any 2015.

La posada de llarg de llibre va 
comptar amb un presentador d’ex-
cepció: el professor i traductor de 
Shakespeare castellarenc Joan Se-

Posada de llarg del nou llibre de Jacint torrents
PRESENTACIÓ | llibrE Mossèn abarCat

LECTURA | llibrEriEs i bibliotECa

llent, que enguany ha rebut la Men-
ció Honorífica de la Corporació en 
reconeixement a la seva trajectòria 
professional i a la seva contribució a 
la literatura i a la llengua catalanes.

A la presentació, Sellent va 
contextualitzar la creació de Tor-
rents, que vol ser una aproximació 
a la vida, a l’obra escrita i a l’obra 
musical de mossèn Joan Abarcat i 
Bosch, i en certa mesura, també un 
homenatge. En aquest sentit, la pu-
blicació, que es va basa en una in-
vestigació exhaustiva de tota la do-
cumentació que existeix sobre el 
personatge i també sobre els seus 
textos i la seva trajectòria, inclou 
elements de ficció per aconseguir 
una recreació històrica que recor-
re les passes d’Abarcat.

Finalment, després d’un brin-
dis de celebració, la coral Xiribec va 
interpretar dues peces de “Els pas-
tors cantaires de Betlem”, una de les 
obres més conegudes i estimades 
d’Abarcat, i també va cantar l’arran-
jament d’Abarcat de l’Ave Maria.  A l’esquerra, Joan Sellent parla del llibre de Jacint Torrents, a la dreta de la fotografia, a la Terrassa d’El Mirador || R. GÓMEz

Amb la nova estació acabada d’estrenar, 
també arriben les novetats editorials a 
les llibreries i biblioteques catalanes. A 
Castellar del Vallès, els comerços locals 
i la biblioteca han donat a conèixer les 
seves novetats.
La llibreria La Centraleta recomana 
quatre títols d’èxit:  Una columna de foc, 

una tardor plena de 
novetats editorials
les llibreries locals i la biblioteca han fet 
conèixer les seves recomanacions a l’actual

ses, de Gabi Martínez; El ferrocarril sub-
terrani, de Colson  Whitehead, i Patria, 
de Fernando Aramburu.

L’Espai Lector Nobel proposa les 
lectures de El día que se perdió la cor-
dura, de Javier Castillo; ¿De quién te 
escondes?, de Charlotte Link; El color 
del silenci, d’Elia Barcelo, i Sense ales, 
de Muriel Rogers. 

La Biblioteca Antoni Tort reco-
mana els llibres Que tot sigui com no ha 
estat mai, de Joachim Meyerhoff, amb 
traducció de Joan Ferrarons i Carlota 
Gurt; Closca de nou, d’Ian McEwan, tra-
duït per Jordi Martín Lloret; Apropiació 
indeguda: una novel·la sobre l’amor, de 
Lena Anderson, amb traducció de Ca-
rolina Moreno; El Bosón de Higgs no te 
va a hacer la cama: la física como nunca 
te la han contado, de Javier Santaolalla; 
Educar amb 100 piulades, de Victòria 
Cardona; Els encantats, de David Plana, 
amb pròleg de Jordi Julià, i El ferrocar-
ril subterrani.  || M. aNTÚNEz

essencials 
d’aquesta tardor

LLIBRES

17

Novetat de Colson Whitehead. ||cEDIDa

 Rocío Gómez

de Ken Follett, la continuació de Los pi-
lares de la tierra i Un mundo sin fin, L’ho-
me que perseguia la seva ombra, de David 
Lagercrantz de la sèrie “Millennium”, i 
Origen, de Dan Brown.

La Llibreria Vallès recomana les 
llibres Operació Catalunya. La veritat 
oculta, de Francisco Marco; Les defen-
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cultura

Quadre que Esteve Prat exposarà a Sabadell || E.pRaT

PINTURA | artista loCal

El pintor castellarenc Esteve Prat inau-
gura, el proper 4 d’octubre, una exposició 
a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. 
En aquesta ocasió, exposa obres de gran 
format, “unes pintures molt diferents a 
les que vaig exposar fa dues setmanes 
a Calldetenes”, diu ell mateix. 

L’exposició es titula “Figura” i in-
clou quadres de 3 x 1,5 metres i altres 
de 2 x 1 m. “Les més petites fan 1,40 x 
1 metres”. La mostra ve a ser la conti-
nuació de l’exposició que Prat va fer a 
la mateixa sala l’any 2015 titulada “Na-
tures mortes”, “en quant a la tècnica 
d’expressió graficoplàstica utilitza-
da”, segons Prat. 

En aquest sentit, utilitza reserves, 
estampacions, veladures, textures, grat-
tage, frottage, collage, dripping, etc, “tot 
barrejat amb el denominatiu de “tèc-
niques mixtes” però amb la gran vari-
ant d’haver canviat totalment dla te-
màtica i el format”, respecte l’anterior 
exposició a l’Acadèmia. 

En aquesta ocasió, l’artista local 
pinta la figura humana plasmada de cos 
sencer o en fragments, sola o en conjunt 
i en grans dimensions, intentant buscar 
una composició equilibrada, atrevida, 
buscant un cert ritme i moviment, amb 
unes gammes de colors àmplies i vari-
ades a la fi de transmetre, amb l’ajuda 
d’una línia, diferents sensacions a l’es-
pectador.    ||  M. aNTÚNEz

Esteve Prat exposa a l’acadèmia 
de belles arts de sabadell

BALL DE BASTONS | Entitat

El Ball de 
Bastons va 
actuar a Moià

Diumenge passat, el Ball de Bastons 
de Castellar es va desplaçar a la ca-
pital del Moianès per participar a 
la IX Trobada Bastonera de les Co-

rior són més tranquil·les, en llocs 
més propers a la zona d’influèn-
cia metropolitana, estem més in-
fluïts pel control del temps”, expli-
cava Castillo.

El Ball de Bastons participarà, 
properament, al Correllengua pre-
vist per dissabte, 7 d’octubre, i a a la 
5a Trobada Bastonera de la colla de 
Salou, el dia 14.  “Aprofitem per fer 
una crida a tothom qui vulgui afe-
gir-se a la colla bastonera”, amb la 
que pot contactar-hi per correu o al 
Facebook.  ||  M. a.

Ja fa dos o tres anys, una professora de 
violí de l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada, la Cati Sancho, va propo-
sar a la direcció crear un grup de folk en 
el sí de l’escola. Ella, personalment, ja 
forma part d’un grup de folk anomenat 
Muscat “i buscàvem la manera de tenir 
més varietat, més grups, perquè no n’hi 
ha gaires”, explica Sancho. 

D’entrada, es va parlar amb alumnes 
d’instrument de l’escola  per animar-los 
a formar part d’aquest nou grup, “però 
ho hem obert a qualsevol persona que 
hi estigui interessada, tot i que enca-
ra no sigui alumne”.

La novella formació tot just s’està 
formant, “ja hi ha un parell de noies 
interessades”, i encara no té nom però 
sí que ja s’ha establert un horari d’as-
saig a Torre Balada, cada dilluns, de 19 a 
20 hores, “que obrirem properament 
quan tinguem un mínim d’alumnes”.

Es forma un grup de folk 
a  l’escola torre balada

EMM | MúsiCa folk

impulsat per la mestra 
de violí Cati sancho, 
la formació incia els 
primers passos

marques Meridionals de Catalunya. 
Vam fer ballada, juntament amb les 
colles de Sabadell, Terrassa, Salou 
i Estelladors de Prats de Lluçanès. 
“L’acolliment va ser fenomenal, 
amb botifarrada per agafar for-
ces per la cercavila”, deia Antoni 
Castillo, president dels bastoners 
de Castellar.

L’actuació va finalitzar a les 
14.30 h i, durant el recorregut, es va 
poder apreciar el diferent tarannà 
de les cercaviles en funció de la po-
blació on es facin. “En pobles d’inte-

Els requisits per formar part del 
grup de folk són, bàsicament, “ser estu-
diant d’un instrument i tenir un mínim 
nivell musical”. L’objectiu de la formació 
és “muntar peces tradicionals de folk”, 
diu Sancho, és a dir, que a partir d’una me-
lodia tradicional - ja sigui coneguda o no, 
depenen del coneixement que un tingui 
de l’univers folk - “hi anem incorporant 
acords amb altres instruments, fins a 
fer una nova peça”.

Els instruments més típics de la mú-
sica folk són el violí, l’acordió diatònic, les 
percussions i la flauta travessera, “tot i 
que, a vegades, també hi hem incorpo-
rat una trompa, un baix elèctric, un 
piano, etc”. Gairebé qualsevol instru-
ment és vàlid en aquestes melodies que 
neixen en el  bressol d’Irlanda, “però que 
també són molt tradicionals a  França, 
a Itàlia, a Catalunya, als Pirineus, so-
bretot”, afegeix Sancho.

La majoria de peces de folk tenen 
un ball associat, ja sigui un xotis, un vals, 
maxurques, “i la nostra idea també és 
poder ensenyar aquests balls, junta-
ment amb la música”. 

La presentació del nou grup de folk 
es va fer oficial dissabte passat, amb un 
concert de Muscat que va tenir lloc a la 
plaça d’El Mirador, “i que va anar força 
bé, perquè a més de les cançons que 
vam tocar, vam explicar aquest pro-
jecte per formar el grup a l’escola”.   

  Marina Antúnez

d’Estudiosos de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac

IX Trobada 

21 i 22 de novembre
El Mirador · Castellar del Vallès

Organització:

Inscripcions obertes 
fins al 22 d’octubre

Fas investigació?
Ets membre d’una entitat?
Vols venir a títol particular?

Si hi vols ser, com a 
ponent o com a oient, 
omple el formulari 
que trobaràs al web 
http://parcs.diba.cat 
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A les festes de La Mercè de Barcelona, i per celebrar els 10 anys de Món 
sant Benet, el Cor Sant Esteve va participar en un espectacle de Lluís 
Danés amb música de Xavier Lloses, al costat Bikimel i Miquel Gil. La 
façana de la pedrera es va transformar gràcies als jocs de llum, música 
i color del projecte “Els colors de la terra”.  || M. a.

El Cor Sant Esteve va participar a La Mercè

Les noies del Cor Sant Esteve van protagonitzar un ‘mapping’ a La Pedrera. || c.DOMENE

COR SANT ESTEVE | MaPPinG

Avui, divendres 29 de setembre, 
s’estrena la programació prevista 
per l’entitat Club Cinema Caste-
llar Vallès aquesta tardor. A les 21 
hores, a l’Auditori, la proposta de 
cineclub s’obre amb el títol El otro 
lado de la esperanza, una comèdia 
dramàtica finlandesa amb la direc-
ció del finès Aki Kaurismäki.

El Club Cinema Castellar vallès 
enceta la programació de tardor

Fotograma de ‘El otro lado de la esperanza’, que es pot veure avui a l’Auditori. || cEDIDa

La cinta se situa a Helsinki. El 
jove Khaled arriba d’amagat en una 
vaixell de càrrega que ve de Síria. 
La seva sol·licitut d’asil és refusada, 
però decideix quedar-se igualment. 
Mentre, un fosc comercial d’una cin-
quantena d’anys, anomenat Wiks-
tröm, decideix canviar la seva vida i 
obrir un restaurant decadent.

Els seus camins es creuaran 
quan, una tarda,  el Wikhström es 
troba amb Khaled a la porta del 
seu restaurant i, emocionat, de-
cideix oferir-li un sostre, menjar i 
feina. Però el somni del noi és tro-
bar la seva germana, que també va 
fugir de Síria.

El film va ser premiat, aquest 
any, amb l’Os de Plata al Festival de 
Berlín per Millor Director. 
El dia 8 d’octubre, les projeccions se-
guiran amb  Estiu 1993, la pel·lícula 
nominada als Oscar de Carla Simón; 
també es podrà veure Locas de ale-
gría, de Paolo Virzi, el dia 20 d’octu-
bre, i el 27 es projectarà un film ame-
ricà, Moonlight, de Barry Jenkins.
El novembre s’omple de cinema 
amb Júlia Ist, d’Elena Martín, el 
dia 17, i el 24 amb Paraíso, d’Andrey 
Konchalovsky. El 15 de desembre, 
es projectarà Rosalie Blum, de Ju-
lien Rappeneau. 
La programació conjunta del CCCV 
amb Cal Gorina i L’Aula d’Extensió 
Universitària inclou la projecció 
dels films Angry Inuk (el passat 15 
de setembre), La promesa (el dia 6 
d’octubre), Amazona (el dia 10 de 
novembre) i Renda bàsica (el dia 1 
de desembre).   || M. aNTÚNEz

CCCV | CinEClub

Espai d’Entitats Castellarenques

1r TORNEIG D’ESCACS 
GREGORIO SàNCHEZ INSCRIPCIONS OBERTES 

Club Escacs Castellar Colònies i Esplai Xiribec

El club d’Escacs castellar, amb el 
patrocini del col·legi El casal i la 
col·laboració d’xKasal, organitza 
aquesta proposta que tindrà lloc 
cada diumenge del 8 d’octubre 
al 26 de novembre, a partir de 
les 10 hores, al local del club 
d’Escacs castellar (c. Barcelona, 
cantonada, c. catalunya).

la proposta és oberta a totes 
les persones d’entre 6 i 16 anys. 
Inscripcions als tels. 937472222 i 
618095528 o al mateix club, fins 
a les 10 h del 8 d’octubre.

Activitats octubre-juny: 
Espai lúdic (4-5 anys), Esplai 
(6-12 anys), colles (12-16 anys): 
dissabtes, de 16 a 19 h, sortides 
mensuals i estades de cap de 
setmana
casal de joves (a partir 17 anys): 
divendres vespre

Informació i inscripcions: dc., 
dv. i ds. no festius, de 18 a 19 h al 
pg. Tolrà, 18. 
Tel. 638177050 (tardes), 
a/e coloniesiesplaixiribec@
gmail.com. 

+ INFO:
 http://escacs.entitatscastellar.
cat, tels. 937472222 i 618095528

+ INFO: 
www.coloniesiesplaixiribec.cat, 
www.facebook.com/esplaixiribec 

VOLS GAUDIR BALLANT? 

Tot Ballant

Nou curs de salsa, bachata i 
roda cubana
Nivells d’iniciació, intermig 
i avançat

Nou curs de ball de saló
Nivells d’iniciació, intermig 
i avançat

lloc: escola pública sant Esteve 
de castellar del Vallès
professors: Núria i Ramon

+ INFO: 
tel. 661 35 66 93

CURSOS DE CULTURA 
I LLENGUA àRAB 

La Hermandad

Cultura i llengua àrab per 
a adults: dt. de 19 a 20.30 h, 
a partir del 3 d’octubre, curs 
Dialecte; dj. de 17.30 a 19 h curs 
clàssic I i de 19 a 21 h curs clàssic 
II, a partir del 5 d’octubre.
Cultura i llengua àrab per a 
infants: dt. de 17.30 a 19 h a partir 
del 3 d’octubre.

Tots els cursos s’impartiran a El 
Mirador. cal inscripció prèvia.

+ INFO I INSCRIPCIONS: Regidoria 
de Programes Socials (c. Portugal, 
2C), matins de 10 a 15 h

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

Club Cinema Castellar Vallès

Sessió de cinefòrum
Dia: divendres 29 de setembre
Hora: 21 h
Lloc: auditori Municipal
VO subtitulada

Khaled arriba a Helsinki des de 
síria ocult en un vaixell. El seu camí 
es creua amb el de Wikström, un 
comercial gris que decideix obrir 
un restaurant decadent. Wikström 
li ofereix sostre, menjar i feina, 
però el somni de Khaled és trobar 
la seva germana, que també va 
fugir de síria.

EL OTRO LADO DE LA 
ESPERANZA 
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

del 29 de setembre al 8 d’octubre de 2017

Inscripcions pera la novena 
Trobada d’Estudiosos 
Dies 21 i 22 de novembre

s’han obert les inscripcions per partici-
par a la novena Trobada d’Estudiosos 
de sant llorenç del Mont i ll’Obac que 
tindrà lloc a l’edifici d’El Mirador els dies 
21 i 22 de novembre. és una propos-
ta oberta a la participació d’investiga-
dors, membres d’entitats i particulars, 
que es poden presentar amb els resul-
tats dels seus treballs amb la volun-
tat de discutir i debatre sobre el parc. 
Els autors també formaran part d’una 
publicació editada per la Diputació de 
Barcelona.  la jornada és gratuïta però 
requereix inscripció prèvia, abans del 
22 d’octubre, al web http://parcs.diba.
cat, on s’han d’indicar els títols de les 
comunicacions i adjuntar un resum per 
poder-lo incloure a la documentació 
que s’entregarà als assistents.

“Construint el territori. Arquitectura 
tradicional i paisatge a Catalunya”
fins al 31 de desembre, els dijous de 17 a 
20 h i els divendres de 10 a 13 h
c. Mina, 9-11
Organització: arxiu d’Història de 
castellar, Direcció General de cultura 
popular, associacionisme i acció 
culturals del Departament de cultura i 
pau i Institut Ramon Muntaner

Exposició permanent d’escultures
de Josep Llinares
Ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

Exposició “Un poc de tot”, 
de Rafael Aguilar
fins al 20 d’octubre, de dilluns a diven-
dres, de 10 a 20 h
Espai sales del Mirador
Organització: Rafael aguilar

DIVENDRES 29 
17.30 h · TALLER
Muntar i  programar robots
biblioteca Municipal antoni tort
organització: biblioteca Municipal i 
digital&Green skills vallès

21.00 h · CINEMA
Cinefòrum: El otro lado 
de la esperanza
auditori Municipal Miquel Pont
organització: CCCv

DISSABTE 30 
11.30 h · PROPOSTA
Racó 0-3 anys
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal
Col·laboració: biblioteca Municipal

20.30 h · TEATRE
Dansa de mort, d’August Strindberg
auditori Municipal Miquel Pont
organització: ajuntament

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet d’Ambient
sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

DIUMENGE 1
12 h · TEATRE
Teatre familiar: El Petit Príncep, 
amb la Cia. N54 Produccions
auditori Municipal Miquel Pont
organització: ajuntament

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

18.45 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: Dunkerque
auditori Municipal Miquel Pont
organització: ajuntament

DIMECRES 4
9.30 h · SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CaP
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de salut

DIVENDRES 6
20 h · PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes: 
La promesa
auditori Municipal 
org.: Cal Gorina, CCCv i l’aula

22 h · PROPOSTA
Pebrot Vermell. Monòlegs 
en català. Acte inclòs en el 
Correllengua 2017
sala de butxaca de l’ateneu
organització: Cal Castellar

DISSABTE 7
d’11 a 14 h · PROPOSTA
Vermut literari. Els Jocs Florals 
Clandestins de Castellar del 
Vallès i la figura d’Aurora 
Bertrana. 
Jornades Europees de Patrimoni
Can Juliana 
(ctra. Sant Feliu BV-1249, km. 2)
organització: arxiu d’Història de 
Castellar i ajuntament
Col·laboració: ErC Castellar, 
institució de les lletres Catalanes, 
Can Juliana, Miquel desclot, Joan 
sellent i Òscar rocabert

11.30 h · PROPOSTA
Once Upon a Time
l’Hora del Conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes Castellar
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal i 
idiomes Castellar
Col·laboració: biblioteca Municipal

d’11.30 a 20.30 h · PROPOSTA
Correllengua 2017
Consulteu programació a 
www.castellarvalles.cat 
organització: Cal Castellar

17.30 h · PROPOSTA
“Benvinguts! Passeu, passeu...”
Presentació temporada 2017-2018 
de Colònies i Esplai xiribec
Pl. francesc Macià
org.: Colònies i Esplai xiribec

20.30 h · DANSA
Big Drums, amb Camut Band
auditori Municipal
organització: ajuntament

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet 
Tramuntana
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Pas de ball

22.30 h · MúSICA
Concert de Pols Indigo
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIUMENGE 8
7.30 h · EXCURSIÓ
38a Ronda Vallesana
sortida i arribada: Els saulons
organització: uEs

Matí · EXCURSIÓ
56a Marxa infantil de regularitat
Castellar del vallès
organització: CEC

10 h · SORTIDA
Barraques, vinyes, esperits: 
el patrimoni vitivinícola de 
Castellar del Vallès
Jornades Europees de Patrimoni
Places limitades. inscripcions a l’a/e 
arxiuhistoriacastellar@gmail.com
arxiu d’Història de Castellar 
(c. Mina, 9-11)
organització: arxiu d’Història de 
Castellar i ajuntament
Col·laboració: Can borrell 
Weddings&Events, Grup de la Pedra 
seca del Centre Excursionista de 
Castellar del vallès, Cal Gorina, 
Masia la Muntada

d’11 a 13 h · PROPOSTA
4es Resiolimpíades
Pavelló de Puigverd
organització: residències de gent 
gran de Castellar

de 10 a 21 h · PROPOSTA
Trobada dels Castellers de 
Castellar i dinar posterior
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Castellers de 
Castellar

18 h · BALL
Ball a càrrec de Latin Kur
sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.45 h · CINEMA
Diumenge d’estrena: Estiu 1993
activitat inclosa en el 
Correllengua 2017
auditori Municipal
organització: CCCv
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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

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
divEndrEs 29  VILà
dissabtE 30 EUROPA
diuMEnGE 1 EUROPA
dilluns 2 YANGÜELA
diMarts 3 CASANOVAS
diMECrEs 4 ROS
diJous 5  PERMANYER
divEndrEs 6 CATALUNYA
dissabtE 7 VILà
diuMEnGE 8 VILà

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
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

““El passat mai es mor, ni tan sols és passat”
William Faulkner

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Després del malaurat incendi que ha patit aquesta setmana l’antiga fàbrica de Can Barba, important 
peça del patrimoni industrial del nostre municipi, publiquem la vista parcial d’una nau de filatura, sec-
ció de contínues, que dona testimoni del gran potencial de fabricació de tot el procés cotoner que feia la 
més gran de les indústries castellarenques. Des de l’entrada del cotó en bales, fins a la sortida dels teixits 
acabats, curosament embalats, cap als magatzems i les botigues distribuïdores.  || fONs: JORDI GaRRòs || 

auTOR: fRaNcEsc casañas / aHs  || aRxIuHIsTORIacasTEllaR@GMaIl.cOM ||  facEBOOK.cOM/aRxIuHIsTORIa 

Fàbrica Tolrà, Can Barba, vers 1920-25

penúltima

àngela Ventura Sans
 59 anys · 22/09/2017

Rafaela Gutierrez Cadenas
80 anys · 25/09/2017

Dolores Bono Martínez
89 anys · 25/09/2017

@willieroman @edunardu @apelachs
speedfest Oliveres la tardor

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

SÓC A CALDES ANIMAL

ADOPTA’M

DYLAN

raça: x ·  Pèl: mig · sexe: mascle
En adopció des de febrer de 2017

 Edat: 1 any

PIPA

raça: x ·  Pèl: mig · sexe: femella
En adopció des d’octubre de 2013

Edat: desconeguda

HIRO

raça: europea · Pèl: curt · sexe: mascle

Edat: desconeguda

 Tanna

DRAMA
Versió doblada (castellà)

15 d’octubre
18.45 h

Estiu 1993

DRAMA
Versió original (català)

8 d’octubre
18.45 h

Cars 3

ANIMACIÓ
Versió doblada al català

15 d’octubre
12 h i 16.30 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat
www.auditoricastellar.cat

Dunkerque

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

1 d’octubre

Versió doblada • 2017
Durada: 107 min
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Direcció: Christopher Nolan
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sinopsi: Any 1940, II Guerra Mundial. 
A les platges de Dunkerque, centenars 
de milers de soldats de les tropes brità-
niques i franceses es troben envoltats 
per l’avanç de l’exèrcit alemany, que 
ha envaït França. Atrapats a la platja, 
s’enfronten a una situació que empit-
jora a mesura que l’enemic s’apropa.
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DEl 29 DE sETEMBRE al 5 D’OcTuBRE DE 2017

la contra

Ricard Carner

La gent gran aportem  
experiència, veterania 
i la saviesa de viure”

Membre del Casal de la Gent Gran i presentador 
de La Carpeta de l’Avi de Ràdio Castellar q
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Per ell, la jubilació -després de 50 anys treballant a Cal 
Pascuet- va ser un canvi a millor. Ara la vida li permet 
viatjar, conèixer gent d’arreu i fer coses que l’apassio-
nen com la fotografia o presentar ‘La carpeta de l’avi’

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
saber escoltar la gent
Un defecte que no pot dominar?
Mandrós per fer les coses que no 
m’agraden
Una persona que admiri?
les dones
La seva paraula preferida?
Estimar
Quin plat li agrada més?
l’allioli de la meva filla
Un grup de música? 
les grans orquestres
Una pel·lícula? 
Els programes de natura i esports
Un llibre?
Els que no m’han tornat
Un indret? 
castellar del Vallès
Un viatge pendent? 
 l’Índia
Un comiat? 
adeu!

”

“

· Diumenge, és el Dia Internaci-
onal de la Gent Gran. Ocupa el 
lloc que li pertoca la gent gran a 
la nostra societat?
Crec que la societat, en general, ens 
deixa una mica arraconats. Per això, 
intentem des del Casal de la Gent 
Gran, i també ho fan des de l’Ajun-
tament, d’oferir activitats, cursos... 
perquè la gent gaudeixi, es distre-
gui i aprengui.

· Quins desafiaments i problemes 
afronta la gent gran?
El problema més gran és el de la so-
litud. Hi ha molta gent que està sola 
i això  és un problema. I l’altra, les 
malalties. Altres problemes que ens 
podem trobar és que la gent no arribi 
a final de mes. Això es gravíssim, hi 
ha pensions molt baixes. I després, 
amb la crisi, s’ ha donat una altra si-

tuació, que molta gent gran s’ha fet 
càrrec dels fills i nets perquè la seva 
assignació era l’única entrada de di-
ners a casa. 

· Hi ha molts avis que tenen cura 
dels nets. Vostè és avi?
Sí. Quan ets pare tens una responsa-
bilitat i deures. Quan ets avi, te la pots 
saltar de vegades.  De vegades, els avis 
tenen massa responsabilitats en rela-
ció amb els nets i deixen de fer sorti-
des i activitats... ho haurien de fer els 
pares, però és cert que amb els horaris 
que hi ha és complicat. Amb el Casal 
hem voltat pels països europeus, crec 
que els horaris allà estan molt millor. 
Ho hauríem d’adoptar aquí també. 

· Què pot oferir avui dia la gent 
gran a la societat?
L’experiència, la veterania, la savie-
sa de viure. L’estimació. Podem oferir 
moltes coses i de vegades no ens tenen 
en compte i ens menyspreen. 

· Perquè és important tenir un en-
velliment actiu?
Mentre es pugui, s’ha de ser actiu. Hi 
ha persones que no es mouen de casa. 
És bo per a la persona i per a la socie-
tat, que és molt més rica. Jo vaig tre-
ballar 50 anys a Cal Pascuet, tancat 
entre quatre parets i llums de fluores-
cent. Ara, per sort, tinc el sol, puc vi-
atjar... és una vida totalment diferent, 
una canvi a millor. Això que de vega-
des passa que la gent no es vol jubilar... 
per mi ha estat positiu. No me’n recor-
do pas de la feina. Ara la meva feina és 
aprendre, i conviure amb la gent.

· Vostè forma part de la junta del 
Casal de Gent Gran. 
Sí, al Casal es poden fer moltes activi-
tats. Jo formo part de la Junta del Casal, 
soc vocal d’Excursions, però tenim un 
problema. Aquesta Junta portem 8 anys 
i ja estem cansats, però no trobem ningú 
que ens vulgui fer el relleu. En aquests 
anys hem proposat moltes activitats i 

se’n continuen fent, les excursions, els 
viatges a l’estranger... jo he voltat mig 
món gràcies a aquests viatges. Quan 
vaig entrar a la Junta tenia 65 anys. Ara 
en tinc 74. Creiem que si ara entressin 
de 60, 62 anys, més joves donarien una 
nou aire. Tenen un altre estil, es posari-
en més al dia... Crec que convé. 

· A més dirigeix ‘La carpeta de l’avi’, 
un dels programes més antics de 
Ràdio Castellar. 
És una mena de telenotícies dels jubilats. 
Jo he procurat en aquests dos anys que 
porto, i que espero que siguin molts més, 
donar-hi un estil diferent. He canviat, per 
exemple, els acudits tronats per música 
del nostre temps. Tenim convidats de di-
ferents àmbits cada setmana: un metge, 
un representant de l’Ajuntament, una 
escriptora... La llàstima d’aquest pro-
grama és que la gent no truca per telè-
fon perquè és gent gran. Nosaltres es-
taríem molt mes contents si truques-
sin i el programa seria més interessant. 

· Quines altres aficions té?
M’agrada la fotografia, viatjar, fer el 
programa de ràdio, que gaudeixo molt 
preparant-lo, vaig aprendre a fer cu-
lleres de boix, com el meu avi i en tinc 
una col·lecció molt maca de tot arreu. 
I també soc ‘alumne’ de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària. 

· Un dels avantatges de fer activi-
tats és la xarxa social que es crea?
I tant. Es poden fer amics quan ets gran 
i és molt important que ens relacionem 
entre nosaltres. Potser hi ha gent que en 
tota la vida només s’havia saludat i ara 
surten junts, van a fer un ‘Viena’... S’es-
tableixen relacions i es trenca la solitud.  

· Què li diria a la gent que es queda  
a  casa pensant que ja no tenen edat 
per fer coses?
Jo els animaria. Faria falta, potser, que 
al Casal hi hagués un grup de voluntaris 
que anés a visitar a aquesta gent i que 
els convidés a sortir i a fer activitats.   

 Cristina Domene


