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Setmanari d’informació local

per defensar el referèndum de l’1-0
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POLÍTICA  | P 02 - 06

El poble surt 
al carrer

La concentració de dimarts passat davant de l’Ajuntament contra l’acció policial per impedir el referèndum de diumenge va atraure més d’un miler de persones, una de les protestes més multitudinàries. || q. pascual

L’1-0 va sumar 9.144  vots a Castellar, 
que viu dies amb centenars de 
persones mobilitzades
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valoració política

L’ACTUAL ha recollit la valoració de 
totes les forces polítiques de la vila 
sobre la votació i la situació que s’ha 
produït arran de la violència policial 
que van patir a molts punts de vota-
ció de Catalunya.

El portaveu de Som de Caste-
llar-PSC Aleix Canalís va destacar 

que l’Ajuntament, a banda del dispo-
sitiu de la policia local, des de primera 
hora del matí de diumenge es va acti-
var “un comitè per seguir l’evolució 
dels esdeveniment a Castellar per 
tal de garantir que la gent pugui 
exercir el seu dret de vot, que és el 
nostre principal objectiu, i garan·

el tema de la setmana 1 d’octubre

va poder viure la jornada de votació 
amb certa normalitat malgrat la si-
tuació extraordinària que està vivint 
el país amb una tensió que ha anat 
pujant durant les darreres dues set-
manes i que ha viscut el seu moment 
més greu amb la irrupció de la policia 
a diversos col·legis electorals i que, 
hores d’ara, es tradueix en més de 
900 persones contusionades o feri-
des i dues d’elles en estat greu. Això 
s’ha traduït en una setmana plena de 
mobilitzacions com l’aturada de país 
de dimarts i la concentració multitu-
dinària [veure pàgina 6].

Els instants previs a l’inici de 
les votacions van ser segurament els 
més tensos que es van viure a Caste-
llar del Vallès perquè el sistema infor-
màtic per facilitar la votació donava 
problemes. Això va provocar que cos-
tés arrencar i fins les 11 del matí es van 
viure grans cues i cert desconcert. A 
partir del migdia tot es va desenvo-
lupar amb calma i normalitat fins al 
tancament dels col·legis. Malgrat tot, 
fins que no es va acabar el recompte 
es van viure situacions tenses perquè 
hi havia por a la irrupció dels cossos 
de seguretat de l’estat. 

Els instants previs a l’inici 

de les votacions van ser 

segurament els més tensos 

que es van viure a Castellar

A Castellar del Vallès el ‘sí’ ha gua-
nyat de manera aclaparadora amb 
8.327 vots (el 90,56% dels sufragis) 
en un jornada del referèndum de l’1 
d’octubre que es va desenvolupar 
sense incidències destacades més 
enllà de la caiguda del sistema in-
formàtic a primera hora del matí. 
Quant als vots del ‘no’, els nuls i en 
blanc, el total de vots ha estat 607, 
84 i 126 respectivament. En l’1-O van 
votar 9.148 persones en la consulta 
sobiranista i la participació va ser 
del 50,96%, quatre punts més que a 
la consulta del 9-N.

Aquestes xifres impliquen cert 
moviment del vot independentista 
respecte a la consulta del 9N de 2014 
a Castellar. Si el 2014 l’opció ‘SÍ-SÍ’ 
va aconseguir 7.350 vots, aquest 1-0 
el ‘SÍ’ ha obtingut 977 vots més. Cal 
tenir en compte que al 9N hi havia 
dues preguntes i l’opció ‘SÍ-NO’ va 
obtenir 847 vots i el ‘NO’ 340. 

Les forces municipals al con-
sistori i Castellar en Comú han co-
incidit a assenyalar que el municipi 

 Redacció tir l’odre públic al municipi”. Sobre 
la violència viscuda durant la jornada 
de votació, Canalís la considera “un 
atemptat a la pau social” i pensa 
que “hi haurà un abans i uns des·
prés d’aquest dia tenint en compte 
les imatges que ha pogut veure tot 
el món de com s’ha entrat en deter·
minats col·legis durant tot aquest 
matí i bona part d’aquesta tarda”. 
En aquest sentit, el portaveu va in-
formar que bona part del seu grup 
municipal va anar a votar. “Tenint 
en compte les circumstàncies i les 
condicions en què s’ha desenvolu·
pat la jornada, ho hem cregut ne·
cessari com un acte de reafirmació 
del dret a decidir de Catalunya”.

Encara impactat per l’acció po-
licial, el portaveu d’ERC Rafa Homet, 
va subratllar que les imatges mostren 
“una barbàrie que contrasta amb 
Castellar del Vallès on la jornada 
està passant amb una tranquil·
litat absoluta, una jornada festi·
va que ha servit per omplir els col·
legis”. Per Homet, el responsable de 
la violència viscuda en la jornada de 
diumenge és el delegat del govern es-
panyol a Catalunya, Enric Millo “ge·

nerant clima de terror i posant de 
manifest una brutalitat intolera·
ble”. El portaveu d’ERC considera 
que “s’ha produït un trencament 
de la convivència criminal i caldrà 
veure com s’haurà de gestionar tot 
això”. Homet també va destacar el 
caràcter festiu i de normalitat que 
va tenir la votació a Castellar, sense 
incidències rellevants.

La portaveu de Decidim Caste-
llar, Bet Tena, va veure amb molta in-
tensitat tota la jornada i, segons apun-
ta, li deixa una sensació ambivalent. 
“Emocionada, trista. Moltes emo·
cions diferents, però també ràbia, 
molta ràbia”, diu Tena en referència 
als conflictes que es van viure a molts 
punts de la geografia catalana i que dei-
xen un balanç de més de 900 persones 
ateses  amb contusions i ferides diver-
ses com a conseqüència de l’actuació 
de la policia. Per això, parla de “ràbia i 
por perquè no s’ha pogut votar amb 
normalitat”.

En referència a la jornada vis-
cuda a la vila, Bet Tena vol subratllar 
que “no s’ha patit cap incident i s’ha 
pogut anar pels col·legis amb certa 
tranquilitat”. El que destaca especi-

I Castellar va votar ‘sí’
El referèndum recull 9.144 vots i el ‘sí’ suma 8.327 suports. Les càrregues policials indignen la ciutadania i els partits

Castellarencs i castellarenques aplaudits després d’exercir el seu dret a vot a l’Institut Castellar . || q. pascual
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política1 d’octubre

alment la portaveu de Decidim és com s’ha pogut anar 
mobilitzant la gent que porta pràcticament des de di-
jous vetllant per garantir la votació d’aquest 1 d’octubre.

Bea Garcia, portaveu de PDeCAT, es mostra 
molt satisfeta de com van anar les coses al llarg de 
la jornada a Castellar. “La gent ha tingut una gran 
resposta, en tot moment hem viscut un increïble 
ambient de gaudi i celebració també durant la nit 
de dissabte a diumenge”. Segons Garcia, els caste-
llarencs van contribuir a donar “una lliçó al món de 
democràcia, de llibertat i d’organització”. Sobre la 
violència viscuda a diversos punts de Catalunya amb 
l’actuació contundent de cossos de seguretat de l’es-
tat, Bea Garcia opina que “les imatges que hem anat 
veient al llarg del dia són d’una brutalitat que no 
és pot tolerar a un país d’Europa”.

“La voluntat ferma de la ciutadania de cele·
brar una acte de democràcia, en aquest cas molta 
gent a favor del dret a l’autodeterminació i a deci·
dir el futur de Catalunya, s’ha accentuat amb els 
actes de repressió de l’Estat Espanyol del tot incon·
cebibles”, explica el portaveu de Castellar en Comú, 
Dani Martínez. Segons diu, “a partir d’ara s’obre una 
nova etapa en la relació de Catalunya amb l’Estat 
Espanyol. Aquest estat, aquest govern ha descon·
nectat”, opina Martínez. De fet, Castellar en Comú, 
a través d’un comunicat demana la dimissió del pre-
sident Mariano Rajoy per “la intolerable violència 
policial viscuda avui”, apunten.

El portaveu del PP Antonio Carpio afirma sobre 
diumenge que va ser “un dia trist a Catalunya”. “De·
sitjo de tot cor, no com a polític, com a català, que 
torni el seny. El que hem viscut avui no s’ha de tor·
nar a repetir”, va dir, convençut que s’està vivint “la 
pitjor crisi constitucional que ha viscut aquest país 
i cal cercar una solució”. La seva interpretació dels 
fets, però, difereix de la resta de portaveus: “El res·
ponsable del que avui ha passat té noms i cognoms: 
és Carles Puigdemont i els seus socis de govern”. 
Pel líder dels populars, Puigdemont ha portat Cata-
lunya “a una fractura social sense precedents”. A 
més, subratlla que avui “la majoria de catalans no 
han anat a votar a cap referèndum i no han parti·
cipat en aquest cop d’estat”.

Finalment apunta que té “la confiança que a 
partir de dilluns es començaran a moure coses. El 
president Rajoy ha tornat a posar diàleg a sobre de 
la taula i confio que puguem donar passos positius”.

El responsable de Ciutadans a Castellar explica que 
va viure la jornada amb “tristor, amb la tristor que mol-
tes d’aquestes situacions no s’haurien d’haver produït. 
Va ser una jornada entre lamentable i trista. La situació 
se’ls ha escapat de les mans. La solució per a Ciutadans 
passa per “reconduir la situació i recuperar la sensate-
sa. No tirar pel dret, ni des d’una banda ni des de l’altra. 
Han de tractar d’unificar esforços i entendre’s”. Per a 
Rosales, tant els dirigents autonòmics com els estatals 
“no han estat a l’alçada i no ens podem identificar amb 
ells ni amb els seus comportaments. No són les perso-
nes que han de liderar una entesa. Cal un relleu de por-
taveus. Ara bé, la culpabilitat és de qui incompleix les 
lleis i se salta l’estat de dret”. 

Una jove es fa una ‘selfie’ davant de les lletres de ‘Democràcia’ que estaven disposades davant de l’escola Emili-Carles Tolrà. || q. pascual

Aquest era l’ambient de votació en el gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà. || q. pascual
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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)

MINISTERIO 
DE EMPLEO
Y S E G U R I D A D 
SOCIAL

2a sessió 
informativa 
11 d’octubre 2017 
12 h Servei Local d’Ocupació
c/ Portugal, 2 (Espai Tolrà)

Si tens entre 18 i 29 anys i estàs 
en  la situació següent:
• Estàs buscant feina
• No estudies
• No treballes
• Tens una titulació universitària
• Tens un títol de Cicles Formatius 
 de grau mitjà o superior
• Tens un certificat de professionalitat

Oferim un contracte laboral 
en pràctiques remunerades 
de 6 mesos.

Inscriu-te a
l’adreça electrònica:
clubfeina@castellarvalles.cat
o al telèfon 937144040 
Servei Local d’Ocupació.

Els Bombers Voluntaris de Castellar van fer acte de presència  al col·legi Emili Carles-Tolrà durant 
la matinada de diumenge per contribuir a mantenir oberta l’escola davant del requeriment de la 
jutge als Mossos perquè els col·legis el·lectorals estiguessin tancats diumenge. || q. pascual

La tecnologia va ser un element clau per seguir els resultats de la jornada electoral i els resultats 
es transmetien via WhatsApp o per trucades de mòbil. S’aconsellava  a les persones que 
estiguessin a les meses o en l’organització que anessin provistos de carregadors. || q. pascual

Al llarg de la jornada, es va generar un certa sensació d’alarma davant del temor que la Guàrdia Civil 
acabés entrant en alguna escola. A més de demanar que acudís gent a les escoles, molts s’asseien a 
terra en senyal de resistència com és el cas de les persones que hi havia a l’INS Castellar.  || q. pascual

Les nits de dissabte i diumenge molts castellarencs van fer guàrdia al davant dels col·legis 
electorals. Aquest és l’ambient que hi havia  a les antigues escoles de Sant Feliu del Racó 
amb nombroses persones concentrades davant del col·legi electoral. || q. pascual

política 1 d’octubre
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políticales reaccions a l’1-0

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, 
ha transmès formalment per carta una 
petició de dimissió al president del go-
vern espanyol, Mariano Rajoy, i al seu 
delegat a Catalunya, Enric Millo. En 
la missiva a Rajoy, Giménez li exigeix 
“la retirada de tots els efectius poli·
cials que encara romanen a Catalu·
nya, que demani disculpes públiques 
en nom del Govern de l’Estat que re·
presenta i que dimiteixi com a presi·
dent del govern d’Espanya” arran de 
l’actuació policial de diumenge passat a 
Catalunya carregant contra persones 
que volien participar a l’1-0. També li 
expressa la seva “ferma condemna a 
les càrregues policials, totalment 
injustificades i desproporcionades” 
perquè, al seu parer, “recórrer a la vio·
lència mai ha de ser la resposta a cap 
mobilització pacífica”. El mateix li ha 
escrit a Enric Millo.

resposta a pedro sánchez

D’altra banda, el mateix dimarts  l’al-
calde de Castellar va replicar amb con-
tundència una afirmació del secretari 
general del PSOE, Pedro Sánchez, qui 
a Twitter havia fet una piulada de su-
port als agents de la Policia Nacional i 
Guàrdia Civil que estan actuant a Ca-
talunya. Giménez ha respost davant 
d’aquesta afirmació de Sánchez que, 
“com a militant, t’emplaço que pre·
sentis una moció de censura” con-
tra el president del govern d’Espanya 
Mariano Rajoy i va titllar d’intolerable 
l’actuació dels cossos de seguretat es-
panyols.  || redacció                          

El PP de Castellar a través del 
seu president, Antonio Carpio, 
ha enviat un comunicat fent una 
crida perquè aquest diumen-
ge “els carrers de Barcelona 
s’omplin d’homes, dones i fa·
mílies que defensin la demo·
cràcia i la llibertat”, coincidint 
amb la manifestació prevista per 
al proper diumenge 8 d’octubre 
que organitza Societat Civil Ca-
talana sota el lema ‘Prou! Recu-
perem el seny ‘ a les 12 hores  a la 
plaça Urquinaona de Barcelona.  
El PP de Castellar  anima “tots 
els castellarencs i castella·
renques que no estan d’acord 
amb la ruptura” a sumar-se a 
la manifestació.

Aquesta cita, segons Car-
pio, pot ser una oportunitat per-
què aquesta “majoria silen·
ciosa, víctima propiciatòria 
durant dècades del pensament 
únic nacionalista, demostrI 
que també surt al carrer”. La 
formació local també ha volgut 
aprofitar aquest comunicat per 
recordar a l’Ajuntament i L’alcal-
de que “hi ha una gran part de 
Castellar que no dona suport a 
la independència”. I que, en cas 
“de seguir donant cobertura 
des de la casa de tots a aquests 
moviments independentistes 
l’únic que fa és excloure una 
part del nostre poble que no 
és secessionista”, conclou el 
comunicat.  || redacció     

AJUNTAMENT | 1-0
PP | DIUMENGE

L’alcalde demana 
la dimissió a 
Rajoy i a Millo

Crida a la 
manifestació 
de Societat 
Civil Catalana

Marta Román es va incoporar al grup municipal de Som de Castellar-PSC. || r.GóMeZ

Segurament ha estat el ple més curt del 
mandat. Dilluns passat, es va convocar 
un ple extraordinari amb només tres 
punts a l’ordre del dia. El principal ob-
jectiu era fer una declaració consensua-
da dels grups municipals del consistori 
exigint “responsabilitats polítiques 
al govern de l’Estat per les càrregues 
policials contra els ciutadans i ciu·
tadanes que es manifestaven lliure·
ment als col·legis electorals” el diu-
menge de l’1-0. La declaració, que va 
ser llegida per l’alcalde Ignasi Giménez, 
també denuncia “el menysteniment 
que el govern de l’Estat espanyol ha 
mostrat envers els ens locals i els re·
presentants escollits democràtica·
ment al territori” [llegir la declaració 
íntegrament a la pàgina 11].

Un cop llegida la declaració, els 
representants de Decidim Castellar 
van optar per abandonar el ple. “Da·
vant la gravetat de la situació excep·
cional que estem vivint, des de De·
cidim Castellar hem demanat que 
al Ple només es tracti aquest tema 
urgent i extraordinari. Atesa la ne·
gativa de l’equip de govern del PSC 
i de la resta oposició (ERC i PdCAT), 
Decidim Castellar ha votat a favor 

El ple exigeix responsabilitats a 
l’Estat per l’acció policial de l’1-0

PLE ExTRAoRDINARI | CONDEMNA DE L’ACCIó POLICIAL DE L’1-0

de l’urgència de convocar un ple ex·
traordinari i de la declaració insti·
tucional de l’ajuntament de Caste·
llar del Vallès i ha abandonat el Ple 
a l’hora de tractar els temes ordi·
naris”, van explicar posteriorment 
en una nota de premsa.

El ple ha finalitzat amb la incor-
poració al consistori de la nova regi-
dora de Som de Castellar-PSC, Marta 
Román, en substitució de Glòria Mas-
sagué que va plegar al juliol. També 
s’ha aprovat amb l’abstenció d’ERC 
i PDeCAT el compte general de 2016.

consell d’alcaldes

D’altra banda, el mateix dilluns però 
hores abans, el Consell d’Alcaldes, a pe-
tició del president del Consell Comarcal 
Ignasi Giménez, s’ha reunió de forma 
extraordinària per consensuar una de-

claració. “Condemnem fermament les 
càrregues policials totalment injustifi-
cades i desproporcionades ocorregudes 
ahir durant la jornada de l’1 d’octubre”, 
diu l’esmentada declaració. 

Quant als incidents ocorreguts a 
la comarca, la declaració institucional 
recull que “els fets van ser especial·
ment greus a Sabadell, on es va pro·
duir una càrrega policial a l’entorn 
de l’escola Nostra Llar, produint·se 
diversos ferits i causant destrosses 
al centre educatiu”. Com també van 
fer els regidors i regidores de l’Ajunta-
ment de Castellar, els representants 
dels ens locals han exigit “responsa-
bilitats polítiques al govern de l’Estat 
per la violència amb la qual es van pro-
duir les càrregues policials contra les 
persones que volien portar a terme la 
jornada de votació de l’1-0.  

Una declaració 
dels grups 
municipals demana 
responsabilitats 
polítiques al PP



DEL 6 AL 12 D’octubrE DE 201706

política les  reaccions a l’1-O

Nombrosos castellarencs es van concentrar dimarts passat als Jardins del Palau Tolrà per a mostrar el seu rebuig a l’actuació  dels cossos de seguretat de l’Estat durant l’1 d’octubre. || q. pascual

3-0: una concentració històrica
 Més d’un miler de persones expressen el seu rebuig contra l’actuació policial de l’1-0 i el desig d’aconseguir la independència 

Des d’abans de les vuit del vespre, 
centenars de persones es van con-
centrar als Jardins del Palau Tolrà 
davant de l’Ajuntament de Castellar 
en la que va ser una de les mobilit-
zacions més multitudinàries que es 
recorden a Castellar del Vallès. Tot i 
que es fa difícil quantificar el nombre 
de persones que va participar en la 
manifestació, es pot afirmar que va 
superat el miler amb escreix. Com 
està succeint a d’altres poblacions ca-
talanes, a Castellar s’està vivint una 
mobilització inèdita arran de l’actu-
ació dels cossos de seguretat de l’es-
tat per impedir la celebració de l’1-
0, uns fets que han despertat un fort 
rebuig social i que estan provocant 
mobilitzacions darrere mobilitzaci-
ons des de diumenge passat al matí.

L’acte va reunir tot tipus de per-
sones en una concentració transver-
sal i amb un ambient pacífic, tot i que 
en aquesta ocasió la tensió provo-
cada per la indignació es va fer més 
viva quan es van començar a cridar 
consignes de caire reivindicatiu com 
‘Independència’, ‘Els carrers seran 
sempre nostres’, ‘Hem votat’ i ‘Fora 
les forces d’ocupació’.

Abans del parlament que va 
protagonitzar la coordinadora de 
l’ANC a Castellar, Trini Pérez, es va 
fer un intens minut de silenci que va 

carregar d’electricitat i emotivitat 
l’ambient. Pérez va recordar als pre-
sents que dimarts s’havia aturat el 
país seguint la crida feta per la Taula 
per la Democràcia. “La ciutadania 
ha rebutjat la violència exercida 
pels cossos de seguretat de l’Es·
tat durant el referèndum de l’1 
d’octubre i ha denunciat la vulne·
ració dels drets fonamentals i les 
llibertats democràtiques, pacífica·
ment, però amb fermesa”, va llegir 
la representant de l’ANC. També va 
subratllar que “les actuacions po·
licials són absolutament inadmis·
sibles i són una violació dels drets 
civils i polítics de la convivència de 
la societat catalana amb 900 perso·
nes ferides”. Per aquest motiu, i se-
gons diu el manifest llegit a Castellar 
i a la resta de municipis catalans on 
s’han fet concentracions, “s’exigeix 
la immediata retirada dels cossos 
policials de l’estat”, una petició ara 
per ara complicada perquè el minis-
tre de l’Interior dimarts mateix va 
afirmar que els efectius es mantin-
dran a Catalunya.

El manifest també fa una crida 
al diàleg entre les forces polítiques 
i socials de l’estat espanyol i d’Eu-
ropa per a que facin “allò que sigui 
necessari per garantir els drets 
fonamentals i les llibertats de la 
ciutadania de Catalunya”. “No to·
lerarem cap més agressió”, va con-
cloure Trini Pérez.

  A.P./M.A. Un cop acabada la concentra-
ció amb el Cant dels Segadors, molts 
dels presents es van sumar a l’assem-
blea del que s’ha batejat com a Grup 
Local en Defensa de la República que 
s’ha activat en els darrers dies i que 
està sumant adhesions dia rere dia, 
com s’ha demostrat amb els actes 
portats a terme durant la jornada 
d’aturada de país del dimarts a Cas-
tellar o com a l’assemblea celebrada 
dilluns al vespre a la plaça Calissó i 
que va comptar amb 300 assistents 
disposats a donar un cop de mà en 
favor de la causa independentista.

En declaracions a L’ACTUAL, 
Trini Pérez ha dit que aquesta assem-
blea té l’objectiu “d’unir la gent, de 
ser transversal i que amb indepen·
dència de les coses que ens puguin 
separar, ara el poble s’ha d’ajun·
tar per aconseguir la república”.

Sobre el trepidant calendari 
que s’aproxima, la coordinadora local 
de l’ANC ha assenyalat que ara estan 
pendents de la decisió del Parlament, 
“que no pot trigar gaire”. Pérez 
aventura que potser el Parlament es 
convocarà aquest divendres, la mí-
tica data del 6 d’octubre, i d’allà po-
dria sortir l’aprovació d’una declara-
ció unilateral d’independència. Per 
això, Trini Pérez assegura que caldrà 
mantenir les mobilitzacions per de-
fensar “els nostres representants 
perquè ja es parla d’aplicar l’arti·
cle 155” de la Constitució. 

ATURADA DE PAÍS

Marxa lenta i   
concentració a 
Sabadell

L’aturada de país convocada 
dimarts per sindicats, entitats 
sobiranistes i també diferents 
entitats socials que estan dins la 
Taula per la Democràcia va tenir la 
principal repercussió a Castellar  al 
matí a primera hora ja que es van 
provocar llargues cues a la B-124 
provocades per conductors i con-
ductores que anaven a marxa lenta. 
Durant una estona la situació es va 
normalitzar a la carretera però els 
problemes van tornar a aparèixer 
amb una marxa d’estudiants, a més 
d’altres manifestants (famílies i 
gent gran), que van sortir a peu des 
de l’INS Castellar fins a Sabadell 
fins arribar a l’escola Nostra 
Llar, centre educatiu que va ser 
objecte d’una contundent càrrega 
policial diumenge passat durant 
la celebració del referèndum. Els 
estudiants sota una pancarta que 
duia com a lema ‘Repressió policial... 
Vaga general’, van baixar per la 
B-124.  Després d’anar davant de 
l’escola Nostra llar, els manifestants 
es van adreçar a l’Eix Macià per fer la 

protesta davant d’El Corte Inglés. La 
manifestació de l’Eix Macià també 
va comptar amb la participació 
d’un grup de castellarencs que van 
protagonitzar diverses batucades.
L’aturada es va notar als carrers 
sobretot pel tancament dels 
serveis públics i els centres 
escolars i de molts comerços. 
Les farmàcies van estar tancades 
tret de la que estava de guàrdia. 
En canvi, el sector de l’hostaleria 
va decidir, en molts casos, 
obrir les seves portes.
 Tampoc es va notar un gran 
descens de l’activitat als polígons 
de Castellar del Vallès, tot i que hi 
havia menys trànsit de camions i 
moltes petites empreses treballaven 
amb la persiana mig abaixada.
Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès va decretar 
serveis mínims durant tot el dia, 
que van ser els següents el Servei 
d’Atenció Ciutadana - dos informa-
dors -, Serveis Socials - un tècnic - , 
serveis urgents de la Via Pública - un 
tècnic, un oficial de primera i un 
treballador de brigada-, mitjans 
de comunicació - dos periodistes i 
un tècnic de ràdio -, i organització 
i societat coneixement - un tècnic 
especialista d’informàtica -. La resta 
de serveis municipals, a excepció 
de la Policia Local, van estar 
tancats durant tota la jornada.
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A causa de l’aturada de país de dimarts passat, l’inici de curs de l’Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran s’ha hagut d’ajornar per aquest 
dimarts 10 d’octubre. I ho farà amb una conferència del castellarenc Àlvar 
Sánchez, Catedràtic de Física Aplicada de la UAB, els camps de recerca 
del qual són la superconductivitat, el nano-magnetisme i els metamateri-
als. Sánchez protagonitzarà la conferència ‘Nikola Tesla: el geni que va aju-
dar a crear el nostre món’. La conferència prevista per al dia 3, que havia 
de protagonitzar el Catedràtic d’Economia de la UB Joan Tugores sobre el 
futur d’Europa, es farà el 27 de febrer de 2018.  || redacció

Dijous 21,  va tenir lloc la  primera sortida de Vine i Camina +60 de la tem-
porada.Es va fer un recorregut  de 8 quilòmetres pel passeig de les Aigües 
a Collserola que va comptar amb 40 participants.  || redacció

Àlvar Sánchez parla de Nikola Tesla

Primera sortida de Vine i Camina +60

AULA D’ExTENSIó UNIvERSITàRIA | INICI CUrs

Castellar del Vallès celebrarà  aquest 
diumenge la quarta edició de les Re-
siolimpíades, un projecte socioeduca-
tiu i cultural organitzat per les resi-
dències de gent gran del municipi que 
consistirà en la realització de dife-

El pavelló de Puigverd acull 
les quartes resiolimpíades 

La diana, un dels exercicis que es faran a les Resiolimpíades . || q. pascual

rents proves per part dels residents.
Aquesta jornada olímpica entre 

residències respon a diversos objec-
tius d’integració, com ara fer partí-
cips els avis i àvies dins de les activi-
tats de la vila i donar a conèixer les 

activitats que es fan dins les residèn-
cies; funcionals, per contribuir a l’en-
velliment actiu; i de treball en grup,  
ja que cal relacionar-se per realitzar 
les proves. La periodista de Ràdio 
Castellar, Anna Parera , serà la pre-
sentadora de l’acte.

Els exercicis que es faran en 
aquestes Resiolimpíades seran sen-
zills i de fàcil execució per tal de 
permetre la participació del major 
nombre de residents, que tenen ne-
cessitats variades. Així, són proves 
diverses i de consignes clares per 
evitar dubtes i possibles dificultats 
de comprensió.

Les proves tindran lloc entre 
les 11 i les 13 hores al pavelló de Puig-
verd, i consistiran en exercicis de 
diana, bitlles, taps (classificació de 
colors), àudio (endevinar cantants, 
cançons o grups musicals), cèrcols 
(tres tirs i dues distàncies per per-
sona) i pilotes.

En total hi participaran més de 
120 residents de les residències de 
gent gran de Can Font, Les Orquí-
dies, l’Obra Social Benèfica, Falgàs 
i Nord Egara.  || redacció

ESPoRTS | 8 d’octubre
BREUS
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Espai d’Entitats Castellarenques

1r ToRNEIg D’ESCACS 
gREgoRIo SàNChEz 3a DIADA DE LA MASCoTA 

Club Escacs Castellar ADA Castellar del vallès

Atenció! Canvi de dates!
 
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 22 d’octubre al 
10 de desembre, a partir de les 10 
hores, al local del club (c. Barcelona, 
cantonada, c. catalunya). 
 
proposta oberta a persones de 
6 a 16 anys. inscripcions als tels. 
937472222 i 618095528 o al mateix 
club, fins a les 10 h del 22 d’octubre.

Dia: diumenge 15 d’octubre
horari: de 10 a 15 h
Lloc: espai Tolrà

la 3a Fira de la Mascota i l’adopció 
responsable se celebra amb la 
intenció de promoure l’adopció 
responsable entre la ciutadania. 
Hi tindran lloc també diverses 
activitats: desfilada de gossos de 
la protectora de caldes, activitats 
infantils, concursos de mascotes 
(inscripcions el mateix dia de 10 a 
12.45 h), exhibicions amb gossos, 
castellers, etc.

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

+ INFo: 
a/e adacastellardelvalles@gmail.com

CoRRELLENgUA

CAL Castellar

el correllengua arriba a castellar 
els dies 6, 7, 8 i 14 d’octubre, amb 
monòlegs en català (06/10, 22 h, 
ateneu) i propostes diverses el 
dia 7 a la pl. calissó (matí) i a la pl. 
d’el Mirador (tarda): esmorzar, 
contes, ball de bastons, tallers 
infantils, coral Xiribec, suport 
castellar, ball de gitanes, gegants, 
música o l’arribada de la flama 
del correllengua amb lectura del 
manifest. dg. 08/10, cinema a 
l’auditori amb estiu 1993 (18.45 
h), i ds. 14/10 una sortida de 
caminant amb la Història.

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat 

INSCRIPCIoNS oBERTES 

Colònies i Esplai xiribec

Activitats octubre-juny: 
espai lúdic (4-5 anys), esplai 
(6-12 anys), colles (12-16 
anys): ds., de 16 a 19 h, sortides 
mensuals i estades de cap de 
setmana; casal de joves (a partir 
17 anys): dv. vespre.
info 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. 
Presentació temporada: 
ds. 07/10, 17.30 h, pl. Francesc 
Macià.

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

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

Cal gorina, CCCv i L’Aula

La promesa
Dia: divendres 6 d’octubre
hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal
VO subtitulada en català

l’assassinat de Nancy i derek va 
impressionar el món l’any 1985. la 
seva filla va ser condemnada a 90 
anys de presó com a còmplice, i el 
seu xicot, Jens soering, a cadena 
perpètua per doble assassinat. 
una investigació amb noves 
tècniques forenses desacredita 
les proves que inculpaven soering.

DoCSBARCELoNA DEL MES 

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

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

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

fins al 16 d’octubre 
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CoMUNICACIó | TEMPOrADA 17-18

Ràdio Castellar amplia la seva pro-
gramació en la nova temporada 17-
18. Des dilluns, l’emissora munici-
pal estrena nova graella amb una 
aposta per acostar l’antena a la rea-
litat de Castellar del Vallès carrega-
da de programes de producció prò-
pia i amb una àmplia col·laboració 
amb La Xarxa -ens que agrupa la 
gran majoria d’emissores munici-
pals de tot Catalunya-. Tot per ofe-
rir dotze hores de programació di-
ària en directe.

Ràdio Castellar s’ha anat re-
jovenint força en les darrers anys. 
Aquesta temporada s’incorpora 
un nou programa adreçat als joves 
de la generació ‘Z’ –’Cats and Gas-
patx’- i s’ampliarà la presència dels 
esports castellarencs a l’antena de 
l’emissora municipal. Gràcies a la 
presència de la UE Castellar a 1a 
Catalana, Ràdio Castellar emetrà 
en directe els partits més impor-
tants i s’incorporarà al programa 
d’esports del cap de setmana de La 
Xarxa, ‘En Joc’, donant veu a l’acti-
vitat esportiva dels clubs castella-
rencs, no només del futbol.

El dilluns s’ha consolidat el pro-
grama Peu al Ferro –espai de motor 
dirigit per Albert San Andrés- que re-
cull la gran afició que hi ha Castellar 
pels esports de motor però també es 
desplaça a les cites dels grans cam-
pionats. La nit dels dilluns la com-
pletarà el veterà espai musical ‘h!’, 
de Carles Martínez, un oasi de bona 
música en clau intimista.

En el camp de la cultura, Òscar 
Cardona continuarà al capdavant 
de ‘Les nits de Castellar’ tots els di-
marts a partir de la mitjanit, un espai 
amb relats, dramatitzacions i músi-
ca pensada just per ser escoltat de 
matinada. Abans, a les nou de la nit, 
serà el torn del Gener Martí i del seu 
programa d’entrevistes en profundi-
tat ‘Estils’, un dels espais més antics 

de Ràdio Castellar que s’han mantin-
gut interrompudament en antena. 
Dimecres, el protagonisme musical 
serà per a Estudi 37, programa “rasta 
100%” dedicat a la música reggae a 
càrrec de Salva Solé i per les músi-
ques d’avantguarda gràcies a Ones 
de Crom, amb Emili Miró. 

Ràdio Castellar manté una 
aposta per la cultura en la seva gra-
ella dels dijous: es manté el progra-
ma ‘A les portes de Troia’, un espai 
de divulgació històrica que, a més, 
s’emet per segona temporada con-
secutiva a un bon grapat d’emisso-
res de La Xarxa distribuïdes per tota 
la geografia catalana. El programa 
compta amb la conducció de Sergio 
Rodríguez, i els historiadors Alber-
to Reche i Oliver Vergés. La fran-
ja de nit de dijous es completa amb 
la gran novetat d’aquesta tempora-
da, ‘Cats and Gaspatx’. És un pro-
grama promogut per Xènia Casa-
do, que s’envoltarà d’una desena de 

Més hores de directe a ràdio Castellar

Bona part de la ‘família’ de Ràdio Castellar, al pati de l’emissora, en una imatge de dimecres passat. || q. pascual

L’emissora municipal enceta la 36a temporada amb una oferta radiofònica per a tots els públics

  Redacció

col·laboradores i col·laboradors per 
aixecar una hora d’entreteniment 
adreçat a adolescents i joves de la 
generació ‘Z’. La idea és oferir una 
hora de ràdio que fuig del ‘mains-
tream’ i que recollirà actualitat i en-
treteniment per al jovent.

La graella de programes te-
màtics es completa divendres amb 
la segona temporada en antena de 
L’Iceberg, programa cultural i de ten-
dències, que condueix Rocío Gómez. 
Els matins dels caps de setmana 
tenen com a protagonistes les sar-
danes a través del verterà espai Re-
naixença que condueixen Joan Ven-
tura, Francesc Sagrera i Lluís Coma.

informació i actualitat

L’equip de professionals de Ràdio 
Castellar continua apostant pels in-
formatius (migdia, vespre i El Debat 
dels dimecres) i per l’actualitat del 
dia a dia gràcies al magazín mati-
nal ‘Dotze’, que aquesta temporada 

comptarà amb les veus de Carles 
Díaz, Anna Parera, Carlos Lecegui, 
Àlex Torrano i el suport d’una vinte-
na de col·laboradors de tots els sec-
tors socials de la vila.

Com a ràdio municipal, conti-
nua l’aliança amb La Xarxa, amb la 
qual Ràdio Castellar coprodueix el 
magazín ‘La Tarda’ per sisena tem-
porada consecutiva, i col·labora en els 
tres informatius nacionals (matí, mig-
dia i vespre) i també en els esports del 
cap de setmana. Fins i tot aporta dos 
programes temàtics, l’esmentat ‘A les 
portes de Troia’ i els micro espais de 
cuina ‘Quins Fogons’ (realitzats per 
Marina Antúnez i Clara Simó).

Finalment, com cada any, a par-
tir del gener s’incorpora a l’antena 
dels dissabte els concurs infantil 
QKK! que condueixen Anna Garcia 
i Gemma Soler i que fa passar cada 
any desenes de nens i nenes de totes 
les escoles de la vila pels estudis de 
l’emissora. 

A partir de la setmana vinent Fu-
nerària Torra S.A -que gestiona els 
serveis funeraris de Castellar del 
Vallès- ampliarà a 24 hores l’hora-
ri de l’oficina d’atenció al client de 
Parc Taulí, a Sabadell.Des de l’ober-
tura en horari nocturn el passat mes 
de juliol de 2016, Funerària Torra 
S.A ha atès més de 802 famílies, as-
sessorant-les i acompanyant-les du-
rant tot el procés funerari. Un any 
i mig més tard i per tal de ser més 
a prop dels ciutadans de Sabadell 
“en un moment tan delicat com és 
la mort d’un ésser estimat, l’em·
presa ha decidit ampliar l’hora·
ri i fer·lo ininterromput”, explica 
l’empresa en un comunicat. 

D’aquesta manera, l’equip de 
Funerària Torra S.A assessorarà 
i gestionarà el servei funerari els 
365 dies de l’any. S’ofereixen vet-
lles, inhumacions i incineracions, 
trasllats a altres poblacions, una 
oferta àmplia de serveis comple-
mentaris, etc.

Aquesta ampliació d’horari 
respon a l’exigència de proximitat 
i atenció integral que aquesta em-
presa de serveis funeraris manté 
amb la ciutat de Sabadell. Gràcies 
a la seva ubicació al Parc Taulí, els 
ciutadans de la ciutat i dels voltants, 
i en concret els que tinguin algun 
familiar que hagi mort a l’Hospital 
Taulí de Sabadell, disposaran d’una 
atenció immediata i personalitzada.

Cal destacar que, en algunes 
ocasions, els familiars i parents prò-
xims han d’esperar fins que les en-
titats funeràries obren l’endemà al 
matí per començar el procés d’en-
terrament. Funerària Torra oferi-
rà els mateixos serveis que presta 
des de fa més de 66 anys en un hora-
ri ininterromput i més còmode per 
als ciutadans. La Funerària Torra, 
a més de gestionar els serveis fune-
raris de Sabadell i Castellar, té una 
oficina a Caldes i es fa càrrec de la 
gestió del cementori de Sant Llo-
renç Savall.  || redacció

SERvEIS | AMPLIACIó

Funerària Torra 
amplia a 24 
hores l’oficina 
d’atenció al Taulí
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continua a la pàgina 11

Era un quart de cinc del matí de diu-
menge quan, sense despertador, em 
vaig llevar decidit a anar a acompanyar 
la gent que havia fet nit al meu col·legi 
electoral (el de l’escola Joan Blanquer).
DNI per votar, carregador del mòbil 
per si el dia es fa llarg i la bateria curta, 
un mòbil vell per, si cal, ensarronar la 
“poli”, i alguns euros per a imprevistos.
Tres quarts de cinc del matí, carrer 
Montseny avall, per uns moments 
penses si estàs fent el préssec, però 
no, segurament això és necessari per-
què avui acabi sent un gran dia per a 
tots. En passar la porta de l’escola ja 
se sentia la remor de la gent que feia 
petar la xerrada per vèncer la son, 
joves, grans, molt grans, coneguts o 
no de totes mides i condicions. D’al-
tres encapsulats dins dels sacs de dor-
mir somniaven amb el que es trobari-
en quan arribés el demà.
En poca estona, es va accelerar l’arri-
bada de més gent, comentaris, opini-
ons, prediccions... els minuts costaven 
de passar i el cel no es decidia a acla-
rir-se d’una vegada.
Quan les vuit eren a punt de tocar, va 
arribar la veu de que possiblement cal-
drien voluntaris per poder constituir 
les Meses, ja que no se sabia si s’havia 
pogut avisar als que oficialment els hi 
havia tocat.
Per uns moments calia posar a la ba-
lança les amenaces de milionàries 
multes i sancions que els ministres 
espanyols havien anunciat a tot aquell 
que fes possible o col·laborés en la re-
alització del referèndum, i a l’altre la 
satisfacció de poder oferir el teu ser-
vei a una causa que creus justa i per 
la que portem dies, anys, molts anys 
batallant. “Pensa en què pots fer tu pel 
teu país” deia aquell, i tenia tota la raó.
Van sobrar voluntaris, jo i dues per-
sones més se’ns va adjudicar la res-
ponsabilitat de constituir una mesa, 
quina responsabilitat, quin orgull, 
quina il·lusió. Amb cinc minuts calia 
llegir mínimament la normativa, dis-
tribuir-se les tasques i mentalitzar-se 
que teníem per endavant un llarg dia 
de feina, que a més la volíem fer molt 
ben feta perquè ningú pogués dub-
tar de la validesa del que allà està-

Petita crònica personal 
d’un dia que durarà anys

 Un president de mesa de l’1-o

 PDeCAT

 Decidim Castellar

ins fa pocs dies, difícil-
ment algú podia pen-
sar que en ple segle 
XXI i en un estat mem-
bre de la UE es produ-

iria una agressió contra una part 
de la seva població com la que vam 
viure els catalans les hores anteri-
ors i durant la celebraciódel referèn-
dum d’autodeterminació del passat 
diumenge.L’estat va intentar humi-
liar i agredir d’una manera ferotge i 
sense escrúpols a tota aquella gent que 
l’únic que volíem era donar la nostra 
opinió sobre el futur del nostre país. 
Amb aquesta actuació violenta i furi-

l passat dia 1 d’Octubre, 
va ser una jornada his-
tòrica per al poble de 
Catalunya. La convo-
catòria del referèndum 

F

E

Han perdut el nord·est

Urnes contra porres

bunda l’estat espanyola perdut defi-
nitivament el nord-est. 
Els cossos policials espanyols van 
perpetrar una actuacióextremada-
ment desmesurada contra la socie-
tat civilsense precedentsen la història 
democràtica europea.Tots hem estat 
testimonis de la fúria que van descar-
regar policia nacional i guàrdia civil 
contra avis, nens, joves, adults, gent 
del sí, gent del no...En canvi, la nostra 
policia, el cos de Mossos d’Esquadra 
ha tingut una actitud exemplar tot i 
les amenaces i la pressió extremes a 
les que estan sotmesos i, per això, els 
agraïm de tot cor la fermesa i la deter-
minació amb la qual van defensar el 
seu poble davant dels transgressors. 
Observant la reacció airada de l’estat 
en contraposició a la resposta exem-
plar de tota la ciutadania catalana 
podem dir ben alt i fort que hem gua-

nyat la batalla. La democràcia, imbati-
ble, ha guanyat al feixisme i a la repres-
sió. Si a més hi sumem l’èxit rotund 
del referèndum, tant en participació 
com en resultat, tenim un doble motiu 
per sentir-nos orgullosos de la comu-
nitat humana que constituïm entre 
tots. Som una societatplural i unida, 
malgrat alguns s’entestin en fractu-
rar-la, i no permetrem que s’agredeixi 
a ningú per expressar la seva opinió, 
sigui quina sigui. Ho vam demostrar 
pacíficament, com sempre, a l’atura-
da de país del dia 3 i ho tornarem a fer 
les vegades que calgui per denunciar 
els qui ens volen sotmesos a la tirania. 
Els catalans som gent de pau!
Per a molts de nosaltres, aquest dies 
han estat intensos, emotius, estres-
sants i angoixants en alguns moments, 
però la sola imatge de les cares de 
satisfacció, d’alegria i d’emoció de la 

vem fent. Finalment a tocar de les 9 
van aparèixer per la porta del gimnàs 
(per la porta de la història) les urnes, 
podeu imaginar l’emoció i els aplau-
diments, més d’uns ulls es van humi-
tejar. Ja teníem les eines per comen-
çar a treballar.
A partir d’aquí tot es va accelerar, pro-
blemes amb el wiffi, problemes amb 
els ordinadors, problemes, proble-
mes, problemes; però com ens havia 
ensenyat el Govern el darrers dies, a 
cada problema una solució; apareixien 
tècnics informàtics per totes bandes, 
telefonades aquí i allà, a Barcelona i a 
Londres, als llocs més impensables. 
Ens adonàvem que darrera nostre, a 
la “rebotiga del referèndum” hi havia 
una pila de persones molt ben prepa-
rades que estaven fent un pols de força 
a un Estat entestat que el referèndum 
no es pogués fer, disposats a aconse-
guir-ho pel civil o pel militar, amb lleis 
o sense, amb violència o sense, i si calia 
amb les mans tacades de sang.
Però el poble, la gent, els veïns, seguien 
palplantats, immutables, fent cues llar-
guíssimes que avançaven lentament, 
i nosaltres darrera l’urna patíem per-
què no podíem fer-hi més. Cada vot 
un “bon dia”, un somriure i un “mol-
tes gràcies”. Només per poder veure 
aquelles mirades, aquells avis i iaies 
que passaven dels 90 llargs, aquelles 
persones amb cadires de rodes, o que 
la tremolor de les mans els hi feia difí-
cil encertar el sobre del vot en la ober-
tura de l’urna, només pel comentaris 
que ens feien i les emocions que des-
prenien valia la pena el risc, el neguit 
i la feina.
Les hores de la tarda ja van ser dife-
rents, menys feina a les taules, però 
el pati de l’escola cada cop més ple de 
gent disposada a assaborir aquesta 
magnífica sensació que és sentir-se 
protagonista de la història, i dispo-
sats si cal a plantar cara a qui volgu-
és fer tirar per terra tota la feina feta.
Els minuts, però, tornaven a passar 
lentament i les ganes d’arribar a les 
8 per a poder acabar la feina cada ve-
gada eren més grans, tothom donava 
la seva solució, però els coordinadors 
que, incansablement des de la matina-
da, ho  controlaven tot i anaven mar-
cant el ritme i el camí a seguir van 
prendre les darreres decisions que al 
final es va demostrar que eren les  cor-
rectes. Vam aconseguir arribar al re-
compte de vots amb les urnes plenes 

i immaculades, una festa!! (vam estar 
de sort si haguéssim tingut “visites” no 
hi haguessin hagut tants somriures).
Vam comptar i vam comptar bé, i el re-
sultat va ser el que va ser, ja el sabeu, 
més clar impossible.
Aquí acabava la nostra feina, la resta 
ja la sabeu, passades les 9, altre cop 
negre nit, vaig enfilar carrer Ripollet 
amunt, abans d’arribar a casa volia 
prendre una mica l’aire i poder-me 
creuar amb altres veïns, amics i co-
neguts que també, orgullosos i emo-
cionats, venien de fer feina en altres 
col·legis electorals.
Gràcies a tots els que ens vareu donar 
les gràcies, no calia, érem allà perquè 
algú ho havia de fer, gràcies a tots per 
ser-hi, i tant de bo sapiguem gestionar 
bé aquesta victòria.

En nom de la junta de AFA de l’Esco-
la el Sol i la Lluna volem agrair totes 
les mostres de suport dels veïns i fa-
mílies de l’escola.
Vau fer que fos un cap de setmana ino-
blidable ple de moments molt emotius 
i on no ens va faltar res de res, cons-
tantment va anar arribant la solidari-
tat en forma de menjar i begudes per-
què no ens haguéssim de preocupar 
de res més que no fos que tot sortís 
perfecte. Ens sentim afortunats d’ha-
ver pogut viure una jornada cívica i 
en pau, i som al costat de les escoles 
on malauradament no va ser possible.
Moltes gràcies a tots i totes per la vos-
tra ajuda, entre tots vam aconseguir 
posar la democràcia i la llibertat per 
damunt de tot!

Agraïment

 AFA Escola Sol i Lluna

Benvolgut Jean-Claude Juncker,
La Joana viu a York, té només 6 anys 
i ja està plena de preguntes. Ella no 
podia suportar les imatges de violèn-
cia que arribaven des de Catalunya 
diumenge passat. Mama, per què la 
policia fa mal a les persones en comp-
te d’ajudar-les? Jo no en tenia respos-
ta i vaig decidir apagar la televisió.
Les seves àvies podrien haver estat 
allà, les seves tietes podrien haver 
estat allà, els seus amics podrien haver 
estat allà ... i sap què? No podia dir-li 
que tota aquesta violència era perquè 
la gent volia votar. La Joana té només 
sis anys, però ella ja ha vist dos refe-
rèndums, el primer sobre els escoce-
sos decidint el seu futur! La gent està 
ferida perquè vol votar, mama? Té cap 
resposta per això, Senyor Juncker?... 
Jo, no, però suposo que vostè sap el 
que els pares solen dir quan ells no 
troben la resposta (o, com a mínim, 
el que jo dic). Els pares diuen, no et 
preocupis, tot anirà bé, la mama ho 
solucionarà (fins i tot si això vol dir 
enviar una carta al president de la 
Comissió Europea).
En qualsevol cas, ja deu haver endevi-
nat el segon referèndum que la Joana 
ha vist en la seva curta vida. Exacte, 

Carta al president 
de la Comissió Europea 

 Jordina Farrús gubern (mama de Joana)

Concentració convocada per la Crida 
per la Democràcia, 3 d’octubre 20.00 
hores, als Jardins del Palau Tolrà. 
Érem tanta gent que no es podia 
comptar. Gràcies Ignasi per ser-hi, 
sense parlar ho has dit tot.

Gràcies, Ignasi

 Antoni Tintó Moliner

FoTo DE LA SETMANA

Fins sempre!

Cal Pascuet tancarà les seves portes defi-
nitivament dissabte 14 d’octubre. Durant 
molts anys, hem estat al servei del poble 
intentant proporcionar la millor atenció al 
client. Des que vam anunciar que ens jubi-
làvem, han estat molts els castellarencs i 
castellarenques que ens han vingut a visi-
tar. També ens agradaria afegir que ens 
sap molt greu que hàgim de ser nosaltres 
els que ens toca tancar la botiga, però com 
sempre s’ha dit tot té un principi i un final. 
Només ens queda agrair de tot cor la confi-
ança dipositada en nosaltres. Moltíssimes 
gràcies i fins sempre!  || MONTserraT  TOr-

reNTs i JOsep caMps

el Regne Unit decidint si vol roman-
dre o deixar la Unió Europea. L’ende-
mà després del referèndum, la Joana 
va veure la tristesa als ulls dels seus 
pares. Va entendre que abandonar la 
Unió Europea no era una bona idea, 
ella no podia entendre ben bé el per-
què, però es podia fer una idea. Senyor 
Junker, continuarà donant suport a 
un president espanyol que té la vio-
lència com a única solució per al futur 
de Catalunya? Li dirà a la Joana que 
ser ciutadà europeu no significa res? 
Finalment, permeti’m que li digui que 
la Joana no en sap gaire de la història 
d’Espanya, però que va haver-hi una 
època en què el seus besavis també 
esperaven ajuda d’Europa i no va ar-
ribar mai. Cregui’m, la meva última 
pregunta, li demostrarà a la Joana, 
com els sues pares li hem dit, que la 
Unió Europea ara sí es preocupa per 
la seva gent i pels seus somnis?
Moltes gràcies pel seu temps.

Agraïment

 Família ventura i Sans

La família Ventura i Sans, volen agra-
ir les mostres de condol i suport, re-
budes aquests dies, pel recent tras-
pàs, de la nostra filla i germana. 
Moltes gràcies a tothom.

per part del govern de la Generalitat 
va ser un èxit gràcies a la mobilitza-
ció pacífica i festiva de milions de ca-
talans i catalanes. Després d’un mes 
de setembre amb una gran agitació 
institucional i parlamentaria s’espera-
va una jornada carregada d’emocions 
i de tensió. Durant totes les setmanes 
de preparació de la convocatòria, la 
maquinaria de l’estat ja s’havia mo-
bilitzat per dilapidar tota la logísti-
ca del referèndum (tancament de 
webs, imputacions judicials, atac a 
la junta i al cens electoral, prohibició 
de fer campanya als mitjans audiovi-
suals...). Però totes aquestes actuaci-
ons són inútils quan es la població civil 
informada, coordinada i mobilitzada 
la que defensa la organització del re-
ferèndum. Aquest és el primer gran 

gent quan entrava a votarés el millor 
record que ens endurem molts que 
n’hem estat partícips. 
Ens esperen temps complexos. No 
obstant això, si seguim amb l’actitud 
que vam mantenir el dia 1 d’octubre no 
tinguem cap dubte que serem capa-
ços de superar tots els obstacles fins 
assolir la nostra merescuda llibertat.
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opinió

  Sense paraules. || JOaN MuNdeT

astellar del Vallès, 2 
d’octubre de 2017

L’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès, reunit 

avui de forma extraordinària i ur-
gent, i amb la voluntat de posar per 
damunt de tot, la defensa de la de-
mocràcia i els valors que ens uneixen 
per sobre de les diferències, condem-
nem fermament les càrregues poli-
cials totalment injustificades i des-
proporcionades ocorregudes ahir 
durant la jornada de l’1 d’octubre. 
Volem, en primer lloc, destacar el 
comportament cívic i pacífic dels 
milers de persones que a Castellar 
del Vallès van sortir al carrer per 
defensar el fet de ser consultats i 
agrair la tasca a les persones que 
van vetllar per garantir la segure-
tat i la convivència.
Durant la jornada d’ahir, a diversos 
punts de Catalunya, les forces poli-
cials van carregar amb duresa con-
tra persones que, de manera pacífica 
i legítima, es mobilitzaven per poder 
exercir el seu dret a vot i defensar 
drets i llibertats. A hores d’ara, es 
comptabilitzen ja prop de 890 ferits 
i ferides de diversa consideració com 
a conseqüència de l’actuació policial.

Declaració institucional de 
davant els fets ocorreguts 
durant la  jornada de l’1·0

C PLAÇA MAJoR

AJUNTAMENT 
Castellar del vallès

 grup Municipal Som de Castellar-PSC

es del Grup Munici-
pal Som de Castellar - 
PSC volem manifestar 
el nostre rebuig frontal D

Mai més! MAI

davant l’actuació de la policia de 
l’Estat que es va produir durant el 
passat dia 1 d’octubre a Catalunya. 
En democràcia, una mobilització 
pacífica, en cap cas, es pot reprimir 
mitjançant l’ús de la violència físi-
ca que suposa un greu atemptat a 
la pau social de la nostra societat. 
És per aquest motiu que ens re-
fermem en què la violència no és 
justificable mai. MAI. En cap cas 
i continuarem defensant amb con-
tundència la llibertat d’expressió i 
el dret a decidir del poble de Cata-
lunya d’una forma cívica i pacífica.
Considerem que un govern que 
agredeix a la ciutadania, mobilit-
zada pacíficament, no és digne de 
seguir sent el seu govern.  
Ha quedat en evidència que els ac-
tuals actors polítics estan inhabili-
tats per obrir una nova etapa basa-
da en el diàleg per tal d’aconseguir 
un nou acord polític d’ampli con-
sens i posar punt final al moment 
de confrontació que vivim. 
Per això, creiem que la solució 
passa per una moció de censura 
al Congrés dels Diputats per part 
de tots els partits que aposten per 
la via del diàleg. 
És imprescindible fer fora el Go-
vern de Mariano Rajoy i convocar 
eleccions anticipades.
Per últim, manifestem el nostre 
suport a totes les persones feri-
des durant la jornada electoral i 
fem una crida a la mobilització, 
pacífica i cívica per defensar els 
drets de la ciutadania, la pau i la 
concòrdia social.

Demanem el cessament immediat 
de la violència i la condemnem fer-
mament. Les imatges on les porres 
van ser protagonistes i que, al llarg 
de la jornada d’ahir, es van repetir 
als carrers de Catalunya són una au-
tèntica vergonya.
L’alcalde i els regidors i regidores 
fem un clam pel respecte entre totes 
les persones, més enllà de les idees 
que puguin tenir i que puguin o no 
compartir.  La pluralitat de Catalu-

nya ha de passar sempre pel respec-
te absolut a la llibertat d’expressió.
Davant d’aquesta situació, exigim 
responsabilitats polítiques al govern 
de l’Estat per les càrregues polici-
als contra els ciutadans i ciutadanes 
que es manifestaven lliurement als 
col·legis electorals. Volem també re-
afirmar el nostre compromís amb la 
convivència a la vila i agraïm a la ciu-
tadania de Castellar del Vallès que 
hagi mantingut la calma i la serenor 

en uns moments tan difícils.
Finalment, volem denunciar el me-
nysteniment que el govern de l’Estat 
espanyol ha mostrat envers els ens 
locals i els representants escollits 
democràticament al territori. Da-
vant aquest fet, defensem la nostra 
tasca com a garants de la convivèn-
cia i volem remarcar que des dels 
ajuntaments seguirem treballant 
fermament per evitar qualsevol con-
frontació o expressió de la violència.

A la nostra comarca, els fets van 
ser especialment greus a Sabadell, 
on es va produir una càrrega polici-
al a l’entorn de l’escola Nostra Llar, 
que va causar diversos ferits i múl-
tiples destrosses al centre educatiu. 
Uns fets absolutament desproporci-
onats que, en cap cas, van ser opor-
tuns ni justificats. També es van pro-
duir incidents greus a Castellbisbal, 
on efectius de la Guàrdia Civil van 
carregar contra menors d’edat que 
estaven concentrats davant l’insti-
tut-escola Les Vinyes.
Els representants del Ple munici-
pal volem reafirmar que recórrer 
a la violència mai ha de ser la res-
posta a cap mobilització pacífica. 
La democràcia permet la llibertat 
d’expressió i de reunió, uns drets 
fonamentals que ahir es van veure 
truncats per la intervenció polici-
al desmesurada que es va produir. 

 Josep Maria Calaf*

 otser en aquesta socie-
tat del segle XXI encara 
no està ven vist que un 
home plori. El masclisme 
ens ha volgut fer creure 

que els plors només són per la gent 
dèbil. Doncs jo, dèbil o no, he plorat. 
I ho confesso.

P
He plorat

mateixes que m’obren a l’alegria. Jo vull 
ser amic d’aquest poble al qual admi-
ro. I en vull formar part modestament.
Ara cal celebrar el triomf aconseguit 
i començar a transitar ràpidament 
cap a la independència. No podem 
restar ni un minut més a qui vol de-
terminar la nostra identitat a través 
de les porres i la violència.
Amb tots aquests esdeveniments ja 
podem afirmar que hem guanyat. 
Però alerta amb un detall: l’adversa-
ri encara no sap que ha perdut!. I farà 
totes les accions desesperades que 
calgui per evitar l’inevitable. Cal es-
perar reaccions contundents de qui 
creu tenir la possessió de les nostres 
vides i la nostra geografia. 
Però aguantarem! I tant que aguan-
tarem! Amb les mans i braços enlla-
çats, amb les dents serrades, amb el 
cos d’escut, amb els punys tancats,...
Més endavant, amb les banderes ple-
gades, els càntics a la memòria i alli-
berades les emocions contingudes 
gaudirem de la república assolida i re-
cordarem aquests dies com un dels més 
intensos i bonics de les nostres vides.
* Regidor d’ERC

He plorat d’impotència en veure com 
gent que pretenia decidir el seu futur 
era arrossegada pel terra sense mira-
ments. I, malgrat tot, les files per anar 
a votar no es trencaven.
He plorat per cada cop que he propo-
sat a algú determinades funcions, amb 
grans riscos personals, per poder cele-
brar aquest 1-O. I, malgrat tot, els as-
sumien sense demanar garanties ni 
favors especials.
He plorat quan era impossible votar en 
les primeres hores del matí i em topa-
va amb ulls que m’interrogaven a l’es-
pera de confirmar que encara tenien 
una possibilitat. I, malgrat no obtenir 
respostes, sabien que votarien.
He plorat en recordar els aplaudi-
ments i els crits d’alegria quan arribà-
vem amb les urnes. Mai un objecte tan 
insignificant havia adquirit una vàlua 
tan significativa.
He plorat en veure com mossos s’enfron-
taven a la guàrdia civil en defensa d’una 
societat civil pacífica i maltractada.
He plorat en veure com persones es-
parracades, ensangonades i estripades 
anaven violentament per terra per la 
salvatge actuació de la policia estatal. 
I, malgrat tot, s’ aixecaven amb el cos 
partit però amb el cor sencer. 
He plorat en veure que persones que 
feien cua per votar serraven les dents 
quan veien imatges brutals de violència 
policial. Malgrat tot romanien a la fila.
I encara he plorat més en veure els som-
riures de la gent en dipositar el vot des-
prés de tots els inconvenients anteriors.
Però ara el meu plor ha donat pas a 
una immensa alegria. De fet, totes les 
raons que han provocat el plor són les 
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error de l’Estat Espanyol, creure que 
són els representants del Govern de 
la Generalitat els que engrescats pel 
procés independentista abdueixen 
als ciutadans a una mobilització “an-
ticonstitucional”. Tot al contrari, els 
representats del govern de la Gene-
ralitat només són un reflex de la re-
alitat del poble de Catalunya, que en 
una gran majoria volen ser consultats 
sobre el seu futur polític.
Ignorants de la realitat catalana a 
l’estat espanyol només els va quedar 
una opció per mirar d’aturar el refe-
rèndum, utilitzar la repressió i la bru-
talitat policial contra la societat civil. 
Així doncs, durant la jornada del re-
ferèndum es van viure veritables es-
cenes de violència d’estat quan polici-
es i antiavalots de la Policia Nacional 
i de la Guàrdia Civil van carregar in-
discriminadament contra la població 
civil. Als col•legis electorals d’arreu 
del país es van veure imatges de poli-
cies trencant mobiliari públic i agre-
dint a la gent per obrir-se pas cap a 
les urnes. Des de Decidim Castellar 
volem manifestar el nostre total re-
buig cap a les actuacions policials del 
passat dia 1 d’Octubre així com mos-
trar el nostre suport als centenars de 
víctimes arreu del país. Per això con-
sideràvem imprescindible la convoca-
tòria d’un ple extraordinari per al dia 2 
d’Octubre per a que tots els grups po-
lítics del consistori poguessin signar 
una declaració institucional conjunta 
de condemna pels atacs de les forces 
policials de l’Estat arreu del territori 
català. Donada la gravetat i la urgència 

de la situació ens semblava inadmissi-
ble la proposta de la resta de grups del 
consistori d’afegir altres punts ordina-
ris a l’ordre del dia. Coherents amb la 
nostra posició hem votat a favor de la 
urgència de convocar un ple extraordi-
nari i a favor de la declaració instituci-
onal de l’ajuntament i hem abandonat 
el ple a l’hora dels temes ordinaris ori-
ginalment previstos pel ple del dia 10 
d’Octubre.
Donat el moment extraordinari que 
està vivint Catalunya és indispensa-
ble que els representats polítics donin 
suport i siguin coherents amb les atu-
rades i mobilitzacions d’aquests dies 
per part dels ciutadans de Catalunya. 
Des de Decidim Castellar estem orgu-
llosos de formar part d’una ciutadania 
crítica i participativa, que està dispo-
sada a mobilitzar-se fins on faci falta 
per defensar els seus drets fonamen-
tals. Hem arribat fins aquí per decidir 
no només el nostre futur polític, sinó 
per decidir-ho TOT !  
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Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFo: tels. 93 714 22 19 
(EBM Colobrers) i 93 714 37 15 
(EBM El Coral)

les escoles Bressol Municipals 
disposen de places vacants per al 
curs 2017-2018:

• EBM Colobrers (c. Prat de la Riba, 
23, tel. 93 714 22 19): infants nascuts 
l’any 2015.
• EBM El Coral (c. Torras, 4, tel. 93 
714 37 15): infants nascuts l’any 2016.

per a més informació i reserva de 
places, cal adreçar-se a les escoles.

vACANTS ESCoLES 
BRESSoL MUNICIPALS 

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

Dies: del 9 a l’11 d’octubre
horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, jugarem amb 
sorra màgica. i dimecres 11, 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.

TALLERS SETMANALS 
DE LA LUDoTECA 

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat 

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 de 10 a 12 
hores al pavelló de puigverd.

4es RESIoLIMPÍADES 

+ INFo: 
SAC (El Mirador) i tel. 93 714 40 40

l’ajuntament compta amb un servei 
d’assessorament personalitzat i 
gratuït en les reclamacions dels 
consumidors per les clàusules 
abusives dels bancs. professionals 
del col·legi d’advocats de sabadell 
es desplacen a l’OMic (el Mirador) 
prèvia visita concertada els dimarts 
de 9 a 12.30 h i el darrer dimecres de 
cada mes de 15.30 a 19 h.

RECLAMACIoNS 
CLàUSULES ABUSIvES 

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat

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

SALUT MENTAL? 
Jo, TAMBé! 

actualitat

Quinze alumnes, d’entre 21 i 57 anys, 
assisteixen des de mitjans de setem-
bre fins al desembre al curs d’ajudant 
de cuina i cambrer que s’imparteix a 
l’escola de cuina Els Safaretjos de la 
Baixada de Palau.L’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez, i el 1r Tinent d’Al-
calde, Joan Creus, van visitar la setma-
na passada els alumnes.

Els estudiants són persones en 
situació d’atur, tal com s’especificava 
en els requisits per poder accedir al 
curs, que tindrà un total de 284 hores 

Curs d’ajudant de cuina 

Els 15 alumnes a l’aula de cuina dels Safaretjos de la Baixada de Palau amb l’alcalde, Ignasi giménez, i el regidor Joan Creus. || cedida

Els estudiants, d’entre 21 i 57 anys, són persones en situació d’atur

de formació repartides en tres mòduls: 
cuina, sala i pràctiques professionals. 

En aquest sentit, la programació 
de cuina inclou 174 hores de formació 
en disciplines de seguretat, accidents i 
higiene, organigrama de cuina, maqui-
nària i utillatge, argot culinari, fons de 
cuina i cocció. Per la seva banda, la for-
mació en sala ocuparà 70 hores i trac-
tarà aspectes relatius a seguretat, ac-
cidents i higiene, organigrama de sala, 
maquinària i utillatge, vocabulari de 
servei, tipus de servei, presa de co-

oCUPACIó | ELs sAfArETjOs

manda, vinya i cultura, la cervesa i els 
seus estils, cafè i te i atenció al client.

 Finalment, els alumnes realit-
zaran un mòdul de 40 hores de pràc-
tiques professionals no laborals a res-
taurants. En finalitzar el curs, que 
s’imparteix gràcies a d’una subvenció 
de 17.950 euros de la Diputació de Bar-
celona, els alumnes hauran rebut una 
preparació polivalent que els permetrà 
desenvolupar tant feines de suport a 
una cuina professional com les tasques 
pròpies d’un cambrer.  || redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha convocat una audiència pú-
blica per presentar la proposta de pressupost municipal i ordenan-
ces fiscals per a l’any 2018. L’acte, que tindrà lloc el proper dilluns, 9 
d’octubre, a les 19 h, a Ca l’Alberola, dona compliment per quart any 
consecutiu al compromís que regula l’aprovació de l’ordenança de par-
ticipació ciutadana. Està previst que el Ple d’aprovació del pressu-
post municipal i de les ordenances fiscals se celebri el proper dimarts 
24 d’octubre. Des d’ahir, l’avantprojecte de pressupost municipal, de 
23.718.291 euros, es pot consultar al web municipal, www.castellarva-
lles.cat/audienciapublica, des d’on també es poden fer arribar aporta-
cions i suggeriments.  ||redacció

PRESSUPoSToS I oRDENANCES 2018 | 9 D’OCTUBrE

SERvEI LoCAL D’oCUPACIó | 11 D’OCTUBrE

Es convoca l’audiència pública per 
a presentar els comptes de 2018

El Servei Local d’Ocupació organitza sessions del programa de Garantia 
Juvenil per informar d’un projecte de contractació en pràctiques. Dime-
cres 27 de setembre, es va fer una sessió informativa orientada als joves 
de Castellar d’entre 18 i 30 anys al voltant del projecte “Contractació en 
pràctiques” inclòs dins el programa de Garantia Juvenil, impulsat per la 
Generalitat. El proper dimecres 11 d’octubre, a les 12 h, la Sala de Forma-
ció del Servei Local d’Ocupació acollirà la darrera sessió informativa per 
a joves interessats. Per poder-hi assistir, cal fer una inscripció prèvia a 
través del correu electrònic clubfeina@castellarvalles.cat bé trucant al 
Servei Local d’Ocupació (tel. 937144040).  || redacció

Sessions de Garantia Juvenil 
per parlar d’un projecte de 
contractació en pràctiques

BREUS
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Tercera derrota consecutiva de 
l’hC Castellar en lliga (5-1)

l’equip de Fidel Truyols no ha començat bé la lliga i aquesta 
jornada va tornar a caure golejat per segona vegada. el cer-
danyola cH no va donar opcions a l’equip grana i amb cinc 
gols enfonsa els castellarencs a la classificació, on empa-

ten sense punts amb el caldes recam làser, tot i que amb 
un partit menys pels calderins. els de la Vila són l’equip 
més golejat de la lliga amb 17 gols en contra en tres partits.
aquest dissabte, l’equip tractarà de sumar els primers punts 
enfront del club patí Monjos al dani pedrosa (18.30 h) per 
revertir aquesta situació, contra un rival directe en la lluita 
per evitar el descens de categoria.

Carmelo Morales té el títol a tocar

Carmelo Morales va mantenir un ritme infernal a la cursa d’Albacete, on va aconseguir la segona victòria de la temporada. || easYrace Media serVice

Carmelo Morales va aconseguir al cir-
cuit de La Torrecica d’Albacete, la sego-
na victòria de la temporada i ja només 
quedarà la cursa de Jerez a finals de mes 
per certificar la cinquena corona espa-
nyola. Max Sánchez va aconseguir una 
sensacional cinquena plaça després de 
sortir  des de la 16 posició.

El ‘31’ només necesitarà sumar nou 
punts a l’última cita del circuit de Jerez 
-on hi hauran dues mànigues- per pro-
clamar-se matemàticament pentacam-
pió d’Espanya de Superbike. Els 42 punts 
d’avantatge sobre Ángel Rodríguez des-
prés de la victòria d’Albacete li donen un 
còmode matalàs al del EasyRace BMW 
a Jerez, on no necessitarà arriscar gaire. 
Una setena posició en alguna de les dues 
curses serà suficient, ja que en cas d’em-
pat amb Rodríguez, dependria de les 
victòries que poguès aconseguir el del 
Stratos. Vuit punts -vuitena posició- a 
la primera cursa, sempre i quan, Rodri-
guez no guany, també el farien campió.

A Albacete, el pilot aconseguia la 
pole position en la jornada de dissabte, 
la primera de la temporada i amb l’equip 
Easyrace, marcant el millor temps 1’30.771 
i el rècord absolut del circuit manxec. 

Diumenge, una bona sortida va 
permetre ‘Carmelito’ imposar un ritme 
molt alt, amb una BMW amb la qual ja 
ha aconseguit adaptar-se per complet, 
com va demostrar abans de les vacan-

 Albert San Andrés

ces amb la victòria a Motorland Aragó.
Tot i la insistència de Rodríguez 

primer, que marxava al terra a l’inici i 
d’Alejandro Medina (Cardoso School) 
després, el castellarenc sumava la se-
gona victòria de la temporada i s’apro-
xima al seu objectiu.

El pilot va explicar després de la 
cursa que “el cap de setmana ha estat 
molt bo per l’equip, ja que hem acon·
seguit un bon nombre de punts. No 

La victòria a Albacete 
deixa el Campionat 
d’Espanya en safata 
per al castellarenc

podem confiar·nos, i cal seguir treba·
llant dur en la moto. Estem més prop 
del nostre objectiu de ser campions 
i espero que a Jerez puguem acabar 
de manera excel·lent la temporada”

Per la seva banda, Max Sánchez va 
patir de valent a Moto4 sobre l’asfalt de 
La Torrecica i la multitud de canvis en els 
settings de la MIR Racing el classifica-
ven en 16 posició. Una excel·lent cursa el 
feia acabar en cinquena posició després 

d’una gran remuntada i ocupa la vuitena 
posició provisional al campionat, que ja 
coneix el campió: Marcos Ruda.

“La veritat és que no esperava 
fer una carrera tan bona, ja que sor·
tia molt endarrerit i acabar cinquè és 
un gran resultat. Seguiré entrenant 
fort per lluitar pel podi a Jerez” va ex-
plicar el ‘Mini31’, que s’ha quedat a les 
portes del calaix en dues curses aques-
ta temporada. 

per ser campió 
d’Espanya 

per cinquena 
vegada

PUNTS

9
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La passada temporada el Vic Riupri-
mer trencava una ratxa de vuit jorna-
des sense perdre (tres victòries i cinc 
empats) de la UE Castellar a la jornada 
14, amb una golejada per 1 a 4 a l’equip 
de Juan Antonio Roldán. Deu mesos 
després, un altre equip de la plana de 

Un Vic en mode piconadora 
trinxa el Castellar (2-6)
Els visitants van 
saber aprofitar els 
errors dels locals

Tres gols als minuts finals dels visitants deixen 
sense temps de reacció als  de Nando sáez

Vic, la UE Vic goleja els blanc-i-ver-
mells (2-6) en un partit per oblidar que 
significa la cinquena derrota consecu-
tiva de l’equip castellarenc.

Amb un golàs de Carles Roca al 
minut quatre, un rebot desafortunat 
al 33 amb autogol i dos errors defen-
sius al 38 i 39 amb dos gols de Gerard 
Verdaguer, amb 0-4 s’arribava al des-
cans al Pepín Valls.

A la represa el Castellar aconse-
guia reduir diferències amb gol d’Àlex 
Alfonso i de Jairo Díaz de penal, però 
dos errors més al 88 i 89 de llançament 
de córner, permetien a Roca i Verda-

FUTBoL | 1A CATALANA

guer arrodonir la festa pels osonencs.
“En aquesta divisió hi ha jugadors 

amb més categoria i més experiència. 
Els equips saben a què juguen i no es 
compliquen. Quan nosaltres ens com-
pliquem regalem oportunitats, on hem 
regalat quatre gols de sis i en aquesta 
categoria no es poden permetre” va ex-
plicar el tècnic Juan Antonio Roldán 
al terme de l’encontre.

La UE Castellar és el pitjor equip 
del grup 1 de Primera Catalana, on no 
ha sumat cap punt i és últim pel dar-
rere de Júpiter i Mollet que han sumat 
només tres punts.  || a.saN aNdrés

Dani Quesada ho va intentar tot sense sort davant d’una UE vic que va saber aprofitar els errors dels castellarencs. || a.saN aNdrés

Dur càstig del Lloret 
al joaquim Blume

Darío Martínez es lamenta d’una errada, en imatge d’arxiu. || q. pascual

FUTSAL | 3A DIVIsIó

Després d’aconseguir un lluitat empat 
a la primera jornada de lliga, el FS Far-
màcia Yangüela Castellar va caure 
clarament enfront d’un dels equips 
que ha ascendit de categoria aquest 
any, el Lloret Costa Brava FS (1-4), 
que no va donar cap mena d’opció 
als de Nando Sáez.

Havent recuperat alguns dels 
jugadors que van ser baixa a la pri-
mera jornada, el conjunt taronja 
rebia als nouvinguts amb l’esperan-
ça de millorar el punt aconseguit a 
la primera jornada, però eren els 
visitants qui colpejaven primer, su-
perant Antonio Garcia al minut 15. 
David Recasens empatava al cap de 

10 minuts de la segona part, però tres 
gols de Carlos Gómez, Óscar Alcan-
tara i Sergio Moreno als últims qua-
tre minuts, van noquejar als locals 
que es quedaven sense temps per a 
reaccionar. El Lloret, que va aconse-
guir l’ascens després d’acabar segon 
al grup 1 de Divisió d’honor, va saber 
sumar els tres punts per col·locar-se 
segon a la taula.

Amb aquesta derrota, el FS Cas-
tellar cau a la 13a posició del grup 1 de 
Tercera Divisió nacional, abans d’en-
frontar-se a domicili al Lliçà d’Amunt, 
un dels tres equips que encara no ha 
aconseguit sumar cap punt aquesta 
temporada.  || a.saN aNdrés

29 gossos i 51 gats t’esperen. 

666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes M. 

a/e: caldesanimal@caldesanimal.org

Més animals per adoptar a: 

www.facebook.com/adoptamcastellar

>

Imagina que les 
mascotes ens fessin rics.

Tindríem les cases 
plenes de gats i gossos.

Sóc a Caldes animal

És una llàstima que només ens 
estimin i ens facin companyia.

No compris, 
adopta.
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Compra d’entrades i abonaments de temporada: 
• 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:

Organització: Ajuntament

Big 
DruMS
Amb Camut Band

Ds. 07 d’octubre 
20.30 h

esports

La federació 
ajorna el 
Castellar-Olesa

El partit corresponent a la tercera 
jornada de lliga que s’havia de jugar 
al Pavelló Puigverd de Castellar i que 
havia d’enfrontar el CB Castellar 
contra el Nou Bàsquet Olesa, va ser 
ajornat per ordre federativa, fins a 
nou avís. Tal com va passar amb el 
futbol, l’handbol o l’hoquei, el bàs-
quet regional no va poder completar 
la jornada de lliga, per la manca de 
garanties en cas d’incidents de qual-
sevol tipus. La Federació ja va donar 
la possibilitat de canvi als equips, tot 
i que sense garanties de disponibili-
tat d’arbitratge.

Va ser el mateix diumenge dia 
1, que la Federació Catalana de Bas-
quetbol va emetre un comunicat, ex-
plicant que “seguint les recoma·
nacions de la Secretaria General 
de l’Esport per la situació que es 
viu Catalunya, i per garantir el 
bon ordre de les competicions, la 
FCBQ ha decretat suspendre tots 
els partits que s’havien de jugar 
aquest diumenge a partir de les 
14 h”, motiu pel qual els de Raül 
Jodra no van poder competir con-
tra l’equip del Baix Llobregat.

A aquest partit, també es van 
sumar el que s’havien de disputar 
entre el Bàsquet Sant Boi i el Sedis 
Hydrology i els filials del JAC Sants 
i el Càmping Bianya Roser.

Els groc-i-negres, que al co-
mençament de la jornada ocupaven 
la tercera posició amb dues victòries, 
cauen fins a la setena posició abans 
de visitar el BC Tecla Sala de L’Hos-
pitalet.  || a.saN aNdrés

BàSQUET | 1A CATALANA

El  proper 8 d’octubre se celebra la 
XXXVIII edició de la Ronda Vallesana, 
una marxa que any rere any organitza la 
Unió Excursionista de Sabadell. Enguany, 
la Ronda es desenvoluparà a l’entorn de 
Sant Feliu del Racó.

“Volem retre homenatge als page·
sos de la contrada”, diuen els organitza-
dors de la Ronda, que amb les seves activi-
tats agro-silvo-pastorals van saber posar 
en pràctica unes tècniques agrícoles que 
respectaven i mantenien la biodiversitat 
de la zona. L’entorn natural de Castellar 
del Vallès guarda un passat vitivinícola 
molt important que l’organització de la 
caminada ha volgut destacar, fent partí-
cip al Grup de la Pedra Seca de Castellar 
de l’elaboració de l’itinerari i el llibre ob-
sequi de la caminada.

La Ronda Vallesana ofereix la pos-
sibilitat d’un itinerari curt de 16,04 quilò-
metres, amb un desnivell acumulat de  471 
m,  i un de llarg, de 22,66 km amb un des-
nivell acumulat de 668 metres.  La sorti-
da es farà a Els Saulons, al km 25,6 de la 
C-1415 –de Castellar del Vallès a Terras-
sa, entre les 7:30 i les 8:30 del matí. L’ar-
ribada es tancarà a les 18 h.  

El preu de la inscripció, amb llibre 
de la 38a Ronda Vallesana, és de 16 euros i, 
sense llibre, de 12. El mateix dia de la sor-
tida, les inscripcions es poden fer al preu 
de 20 euros, amb llibre, i 16, sense llibre . 
Els infants nascuts a partir del 2003 hau-
ran de fer una inscripció de 6 euros, anti-
cipada, o 8 euros, el dia de la sortida. Les 
inscripcions es poden fer de forma pre-
sencial a l’entitat sabadellenca o bé per 

internet a www.ues.cat.
A més de la inscripció, totes les per-

sones que no estiguin federades hauran 
d’abonar 2 euros en concepte de l’assegu-
rança temporal obligatòria, que s’aplicarà 
en tots els casos. “Els tracks i descrip·
cions es podran descarregar el dissab·
te 7 d’octubre a partir de les 17 h”, se-
gons la UES. 

L’edició 2017 de la Ronda permetrà 
admirar diversos testimonis de l’activitat 
humana dels segles XVIII, XIX i principis 
del XX: forns de calç, barraques de pedra 
seca, sobretot, les de vinya, marges de fei-
xes de conreu, corrals per al bestiar, etc.

marxa infantil de regularitat 
Enguany, a Castellar,  tindrà lloc la 56a edi-

Marxes excursionistes per diumenge

Moment de la Marxa Infantil de Regularitat, any 2016. || q. pascual

El dia 8 té lloc la 38a ronda Vallesana de la UEs i la 56a Marxa Infantil de regularitat del CEC

  Marina Antúnez

ció de la Marxa Infantil de Regularitat, el 27è 
Trofeu Josep Coll i la 14a oberta als adults. 
Aquesta marxa és una prova de regulari-
tat per a nens i nens que es fa pels voltants 
de Castellar amb l’objectiu de conèixer l’en-
torn i aprendre a caminar amb continuïtat, 
sense córrer, i sense entretenir-se. S’hi poden 
apuntar totes les parelles infantils forma-
des per infants des de primer de primària 
fins a segon d’ESO, i parelles mixtes forma-
dess per un infant des de P3 fins a primer, 
acompanyat per un adult. Les inscripcions 
es van tancar el dia 5. Els primers sortiran 
a les 8.30 hores des de la plaça Major. El re-
corregut té 9,5 quilòmetres i el temps apro-
ximat és d’unes 3,5 hores. passarà per la font 
de l’Esquirol, Mas Canyelles, la Serra de 
Pinós, l’Airesol i el parc de Canyelles. 

38a Ronda 
vallesana (UES) 
Sortida:  de 7.30 a 
8.30 a els saulons 

56a Marxa 
Infantil de 
Regularitat (CEC) 
Sortida:  els 
primers, a les 
8.30 hores des de 
la plaça Major 

ExCURSIoNISME | UEs I CEC
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Els clubs secunden la vaga del 3-0
Tots els equips castellarencs van adherir-se a l’aturada 
general de dimarts en protesta per la càrrega policial 

L’equip dels ‘Gossos’ de Castellar, que aquesta tempo-
rada canvien l’Anoia RC per l’equip veí del Sabadell RC, 
va caure en el primer partit de lliga enfront del CR Sant 
Cugat B per 19 a 12. Els jugadors del RC Castellar tornen 
a quedar incorporats dins de la disciplina d’un altre club, 
per la dificultat de trobar efectius i garanties de jugar una 
lliga amb els colors castellarencs

Incorporats a la disciplina de l’equip de la ciutat 
veïna, un club que milita a la Divisió d’Honor, l’equip ar-
lequinat va anar a remolc dels santcugatencs durant 
tot el partit i només van retallar diferències a quatre 
minuts del final.

La pròxima jornada, l’equip entrenat per Francisco 
Javier González, rebrà a casa al CEU del barceloní barri de 
Les Corts, al camp de La Roureda sabadellenc.  ||  a.s.a.

El CR Sant Cugat B 
supera els ‘Gossos’

Els esports d’equip com el futbol, futbol sala, bàsquet i hoquei de Castellar, no van tenir cap tipus d’ac-
tivitat el passat dia 3, dia assenyalat per la vaga general en protesta per la brutalitat policial dels cossos 
policials de l’estat i convocada a Catalunya per part de la CGT, Intesindical CSC, COS i Intersindical 
Alternativa de Catalunya. El cessament de l’activitat diària d’entrenaments dels clubs va ser notifica-
da per nota a les xarxes socials dels clubs, mostrant el rebuig a les citades actuacions.
El desenvolupament normal va tornar a la normalitat l’endemà, on els clubs afectats per la cancel-
lació de la jornada de diumenge -on va ser la Secretaria General de l’Esport qui va recomanar a les fe-
deracions la disputa dels partits- ja van començar a reprogramar els partits ajornats durant la tarda 
de diumenge passat.  || a.s.a.

ESPoRTS | VAGA

RUgBI | DIVIsIó D’HONOr

Manlleu - cardedeu 2-1
can Vidalet - la Jonquera 3-0
Banyoles - lloret 0-1
Mollet - Grama 1-1
Montañesa - Júpiter 0-0
san Juan M. - Farners 2-4
UE Castellar - vic 2-6
llagostera B - sabadell B ajornat
Manresa - sant cugat ajornat

Cerdanyola - hC Castellar 5-1
reus ploms - santa perpètua 5-0
caldes M. - sentmenat 3-7
riudebitlles - Bell-lloc 4-0
Monjos - Vendrell 0-1
reus deportiu - Masquefa ajornat
Juneda - andorra  ajornat
sant cugat - sant Just ajornat

sant Joan V. - Grama 4-4
Vacarisses - isur 6-3
FS Castellar - Lloret 1-4
sant cugat - ripollet 1-2
premià - arrahona 6-3
ciutat Mataró - Montsant 3-0
arrels - estel Vallseca 5-6
lliçà - Montcada 1-5

almeda - aese 56-67
collblanc B - claret 81-65
sant Joan despi - prat 91-65
sant Boi - sedis ajornat
la palma - Tecla sala 62-73
CB Castellar - olesa Ajornat
Viladecans - Gavà 61-82
sants B - roser B ajornat

FUTBoL FUTBoL SALA BàSQUET hoQUEI PATINS
1A CATALANA · GrUP I · j5 TErCErA DIVIsIó · GrUP I, j 2 1A CATALANA· GrUP II · j3 1A CATALANA · GrUP B · j3

ce Farners 12 5 4 0 1
cF can Vidalet 11 5 3 2 0
aec Manlleu 10 5 3 1 1
Vic uec 9 5 2 3 0
Fe Grama 9 5 2 3 0
ue llagostera B 8 4 2 2 0
cF Montañesa 7 5 2 1 2
cF lloret 7 5 2 1 2
ue la Jonquera 7 5 2 1 2
ue san Juan at. M. 6 5 2 0 3
ce Banyoles 6 5 2 0 3
ce Manresa 5 4 1 2 1
sabadell Fc B 5 4 1 2 1
sant cugat Fc 4 4 1 1 2
Fc cardedeu 4 5 1 1 3
cF Mollet ue 3 5 0 3 2
ce Júpiter 3 5 0 3 2
UE Castellar 0 5 0 0 5

cFs Montcada 6 2 2 0 0
lloret costa Brava 6 2 2 0 0
ripollet Fs 6 2 2 0 0
ce Vacarisses 4 2 1 1 0
estel Vallseca 4 2 1 1 0
Grups arrahona Fsc 3 2 1 0 1
cFs ciutat Mataró 3 2 1 0 1
Fs Montsant 3 2 1 0 1
isur Fs  3 2 1 0 1
premià de Mar cFs 3 2 1 0 1
Fe Grama 2 2 0 2 0
s. Joan Vilassar Fs 1 2 0 1 1
FS Castellar 1 2 0 1 1
F lliçà d’amunt 0 2 0 0 2
sant cugat Fs 0 2 0 0 2
aeFs arrels 0 2 0 0 2

aec collblanc B  3 3 0
Bc sant Joan despí   3 2 1
cB Gavà  3 2 1
aese  3 2 1
cB prat  3 2 1
Bàsquet sant Boi  2 2 0
CB Castellar  2 2 0
Bàsquet almeda  3 1 2
cB Viladecans  3 1 2
Bc Tecla sala  3 1 2
roser B  2 1 1
Nou Bàsquet Olesa   2 1 1
ue claret  3 0 3
sedis Hidrology  2 1 1
cB la palma  3 0 3
Jac sants B  2 0 2

CLASSIFICACIó  PJ Pg PPCLASSIFICACIó PT PJ Pg PE PP CLASSIFICACIó PT PJ Pg PE PP CLASSIFICACIó PT PJ Pg PE PP

cN reus ploms 6 2 2 0 0
cH santa perpètua 6 3 2 0 1
Hc sentmenat 6 3 2 0 1
ll-llista Juneda 6 2 2 0 0
ce Vendrell 6 3 2 0 1
cp riudebitlles 4 3 1 1 1
Hc sant Just 3 2 1 0 1
cp Monjos 3 3 1 0 2
cp Bell-lloc 3 2 1 0 1
cerdanyola cH 3 2 1 0 1
pHc sant cugat 3 2 1 0 1
andorra Hc 3 2 1 0 1
reus deportiu 3 2 1 0 1
cp Masquefa 1 2 0 1 1
caldes M. 0 2 0 0 2
hC Castellar 0 3 0 0 3

FUTBoL (UE Castellar)

DISSABTE 7 D’oCTUBRE
Pepín valls
16:00   ue castellar (cadet a)
 – cerdanyola Vallès Fc
18:00   ue castellar (juvenil a)
 – sabadellenca ue
19:45   ue castellar (juvenil c)
 – cerdanyola Vallès Fc

Partits a fora
16:00   ripollet cF - ue 
castellar (cadet B) 
16:00   Base Montcada cF - ue 
castellar (cadet c) 
16:00   lloret cF - ue castellar 
(amateur a 1ª catalana) 

DIIUMENgE 8 D’oCTUBRE
Partits a fora
12:00   santa susanna ae - ue 
castellar (femení cadet infantil)
12:00   Tibidabo Torre romeu 
ud - ue castellar (juvenil B) 
17:30   eF Barberà andalusia - ue 
castellar (femení juvenil cadet) 
 

AgENDA
sETMANA DEL 6 AL 12 D’OCTUBrE

hoQUEI  (hC Castellar)

DISSABTE 7 D’oCTUBRE
Pavelló Pedrosa
18:30   Hc castellar (sènior 
1 cat) -  cp Monjos

Partits a fora
17:00  cH claret - Hc castellar (femení)

DIUMENTE 8 D’oCTUBRE
Partits a fora
12:00  cp Torrelles - Hc 
castellar (femení)
castellar (femení)

FUTBoL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 7 D’oCTUBRE
Partits a fora
18:15   Futsal lliça d’amunt - Fs 
castellar (sènior 3ª nacional)

DIUMENgE 8 D’oCTUBRE
Pavelló Joaquim Blume
12:45   Fs castellar (Juvenil B) –  isur Fs
17:30   Fs castellar (sènior B 
2ª catalana) – polinyà Fs

Partits a fora
10:45   rubí ueFs - Fs castellar (cadet B)
10:50   uFs Mollet - Fs 
castellar (infantil B)
13:45   Natació sabadell - Fs 
castellar (cadet a)

BàSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 7 D’oCTUBRE
Pavelló Puigverd
16:30   cB castellar (cadet 
masculí) – palcam
18:00   cB castellar (sots 21 
masculí) – ae les corts uBae

Partits a fora
17:45   Bc Tecla sala - cB 
castellar (sènior a masculí)
19:15   cB sant pere - cB 
castellar (júnior masculí)

DIIUMENgE 8 D’oCTUBRE
Pavelló Puigverd
16:00   cB castellar (cadet 
femení) – sant Gabriel ripollet
17:30   cB castellar (sots 25 
femení) – uer pineda de Mar
19:00   cB castellar (sènior B 
masculí) – sabadell sud cN sabadell

Partits a fora
19:30   ceB pallejà - cB castellar 
(sots 25 masculí)
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Davant dels dies complexos que està vivint el nostre país, 
us vull transmetre novament, com a alcalde, un missatge 
de calma i serenor.

El poble de Catalunya, i Castellar del Vallès no n’és una 
excepció, s’ha expressat sempre d’una manera cívica i 
pacífica. Aquest és un valor immens que ens hem guanyat 
amb fets i així ha de continuar sent. Ho ha vist tot el món. 
I ara no ha de ser diferent.  

Per això, faig una crida perquè posem tots els nostres 
esforços a seguir expressant-nos en pau. Sense que ningú 
hagi de renunciar a les seves idees.

Us demano que no perdem mai de vista aquest objectiu, 
que fem tot el que estigui al nostre abast per rebaixar la 
tensió, encara que pensem diferent.

Està a les nostres mans que Castellar continuï sent com ha 
estat fins ara, una vila pacífica i respectuosa.

El diàleg, la tolerància i la germanor entre tots els castellarencs 
i castellarenques són la base per a la convivència present i 
futura, sempre amb respecte a la llibertat d’expressió. 
 
Una abraçada a tot el poble de Castellar del Vallès.

Ignasi Giménez Renom
Alcalde de Castellar del Vallès

Castellar del Vallès, 4 d’octubre de 2017

BAN
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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 28 de setembre
al 4 d’octubre

Es necessita:

· Ajudants de cuina
· Administratiu/va exportació
· Aprenent empresa metal·lúrgica
· Auxiliar dependent/a
· Cambrer/a
· Comercial telemàrqueting
· Cosidor/a
· Delineant industrial mecànic/a
· Dissenyador/a industrial Cad-cam
· Manipuladors/es

· Mecànic/a industrial
· Mosso/a magatzem
· 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

cultura

Dissabte, festa d’inici de curs 
de Colònies i Esplai 
xiribec

sota el nom de ‘Benvinguts! passeu, 
passeu...’  colònies i esplai Xiribec or-
ganitza aquest dissabte  (17.30 h) a la 

plaça Francesc Macià. la festa, ober-
ta a tothom,  consistirà en un berenar i 
jocs per a totes les edats. la festa ser-
virà de presentació per a la nova tem-
porada de l’esplai així que serà com 
una mena de portes obertes per a tots 
que vulguin conèixer l’entitat

Pa de bolets i ceba, una nova 
recepta del ‘Quins Fogons’

la clara simó i la Marina antúnez 
de ‘quins fogons’ obren la seva par-
ticular temporada de bolets per ex-
plicar-nos un a recepta d’un pa rodó 

molt cruixent farcit d’una molla es-
ponjosa amb rossinyols i ceba molt 
fàcil de fer a casa i molt gustós elabo-
rat amb ingredients naturals, sense 
conservants i de quilòmetre zero. No 
us perdeu el vídeo al Facebook del 
‘quins fogons’  i al web de l’actual.

jornades cap al passat vitivinícola

Aquest cap de setmana, se celebra 
l’edició 2017 de les Jornades Europe-
es del Patrimoni, que tenen lloc a di-
verses localitats europees. “Farem 
activitats dissabte i diumenge, la 
de divendres no va quallar”, expli-
ca Oriol Vicente, president de l’Arxiu 
d’Història de Castellar. “El paisat·
ge natural serà el tema principal 
d’aquestes jornades”. 

Dissabte 7, s’ha previst un “ver·
mut literari, a Can Juliana, centrat 
en l’any Bertrana”, diu Vicente. 
L’acte és obert a tothom i es concre-
ta en  una activitat que vol reviure la 
celebració d’uns jocs florals clandes-
tins presidits pel poeta castellarenc 
Joan Arús i que commemoren la ce-
lebració de l’any Bertrana.

És per aquest motiu que s’ha 
convidat part del comissariat de 
l’Any Bertrana, Oriol Ponsatí- Murlà.  
A l’acte, Antoni Seguí i Eulàlia Sa-
grera, de l’Arxiu d’Història, parlaran  
breument sobre la història dels Jocs 
Florals i, en concret, dels Jocs Flo-
rals clandestins de 1967. “Era una 
època de dictadura en què els jocs 
eren clandestins perquè estaven 
prohibits”. 

També es farà el passi d’un 
audio del discurs que Aurora Ber-
trana, filla de Prudenci Bertrana, 
va fer en motiu d’aquells Jocs Flo-
rals a Castellar, “presidits per Joan 
Arús”. A continuació, Josep Barga-
lló i Sílvia Nicolàs presentaran la fi-
gura d’aquesta escriptora, musicò-
loga i política.  

L’homenatge als Jocs Florals 

Una de les barraques de pedra seca que ha restaurat El grup de Pedra Seca. || cedida

Les jornades Europees del Patrimoni se centren en les barraques de vinya i es destacarà la figura d’Aurora Bertrana

Clandestins de 1967 finalitzarà amb 
la lectura de tres poemes “que es do·
naven als Jocs Florals d’aquells 
temps” i que aquí seran llegits i es-
crits expressament per a l’ocasió 
pels poetes locals Miquel Desclot, 
Joan Sellent i Òscar Rocabert. “En 
resum, hem previst un matí lite·
rari i reivindicatiu, per la qües·
tió clandestina dels Jocs”, segueix 
Vicente.

Diumenge 8, s’ha previst una 
activitat que requereix inscripció 
prèvia al correu arxiuhistoriacaste-
llar@gmail.com. S’iniciarà amb una 
caminada a les 10 hores des de l’Ar-
xiu d’Història. “Hem muntat una 
activitat que entra dins les feines 

  Marina Antúnez

que estem fent al Centre  d’Estudis 
· Arxiu d’Història per a la recupe·
ració del patrimoni vitivinícola”.

Es tracta d’una caminada en-
focada en aquest patrimoni que el 
Grup de Recerca de Pedra Seca de 
Castellar ha anat restaurant des de 
fa ja força anys. “Visitarem un com·
plex de producció de vi que hi ha a 
Cal Gorina, on es conserva un molí, 
un trull i una premsa”, diu Vicente. 
La producció a Castellar era molt do-
mèstica i encara avui, a moltes cases 
de Castellar, “es conserven trulls, 
premses, etc”. 

La caminada arribarà fins a 
Can Borrell, en una excursió d’uns 
3 quilòmetres que es durà a terme 

de 10 a 13 h. “Veurem diferents bar·
raques, marges i altres elements 
de pedra seca”, afegeix Vicente. I 
és que tota aquesta activitat agrí-
cola ha deixat una forta empremta 
al municipi, sobretot, en el seu ves-
sant més rural. 

L’activitat finalitzarà a la maia, 
que es podrà visitar, i amb un tast 
de vins conduït per la sommelier 
Clara Antúnez, que presentarà vins 
de proximitat i les varietats de raïm 
que s’havien cultivat en l’època d’es-
plendor de la vinya a Castellar i Va-
llès. “Evidentment, tastarem el 
vi ‘5 quarteres’ de La Muntada i 
també vins  del Bages i del Vallès 
Oriental”, segons Vicente.

Les vinyes, al Vallès, van tenir 
el seu moment d’esplendor durant 
els segles XVIII i XIX i principis del 
XX, fins a la Guerra Civil. “La indus·
trialització té molt a veure amb la 
indústria vitivinícola”. En aquest 
sentit, molts dels diners que es gua-
nyaven amb el vi després s’invertien 
en la industrialització. Així, “una fa·
mília tenia una doble entrada de 
diners; mentre que els homes tre·
ballaven a la vinya, les dones ho 
feien, majoritàriament, als telers”. 

El paisatge i l’arquitectura pro-
pera ha quedat condicionada inevi-
tablement per la indústria vitiviní-
cola. Castellar va ser una de les viles 
amb més densitat de vinya plantada 
al primer terç del segle XX. Aquesta  
activitat econòmica, ara totalment 
desapareguda, va influir de forma 
important en l’economia local i va 
permetre un fort entramat indus-
trial gràcies als guanys que sorgi-
en de la venda de vi i aiguardent. 

AURoRA BERTRANA
Escriptora i violoncel·lista

Escriptora, musicòloga i política 
(girona, 1892 - Berga, 1974), va 
destacar en la seva militància 
en favor del feminisme. Filla de 
l’escriptor Prudenci Bertrana i de 
Neus Salazar, va passar la seva 
infància al barri del Mercadal de 
girona. Creix en un ambient que 
afavoreix els seus interessos 
artístics, tot i les dificultats 
econòmiques. Malgrat el seu 
interès per l’escriptura, la seva 
educació s’acaba decantant 
-després de completar l’educació 
general i d’idiomes que correspon 
al seu nivell social- per la música.
Sense dubte, una personalitat 
insòlita de les lletres catalanes: 
figura intel·lectual pública en 
l’època de la República, amb 
caràcter cosmopolita i reflexions 
allunyades de la moral imperant 
que van escandalitzar la societat 
del moment. La seva originalitat 
rau també en el cultiu de gèneres 
com la literatura de viatges o la 
l’obra magna memorialística.
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Divendres 6
22.00 h
Pebrot vermell. Monòlegs 
en català, a la sala de 
Butxaca de l’Ateneu 

Dissabte 7
11.30 h
Esmorzar per a tothom 

12.00 h
Animació infantil.  
Contes amb Marina Antúnez, a la 
plaça Calissó 

12.30 h
Ball de Bastons, a la 
plaça Calissó

12.45 h
Tallers infantils: bitlles 
catalanes, maquilladora, 
xapes..., a la plaça Calissó 

18.00 h
Activitats populars: Coral 
Xiribec, suport Castellar, Ball de 
Gitanes, Gegants, a la plaça d’El 
Mirador  

19.30 h
Concert amb “Els Collons del 
Pare Rababa”, a la plaça d’El 
Mirador  

20.30 h
Arribada de la Flama, Lectura del 
Manifest i sorteig, a la plaça d’El 
Mirador  

Diumenge 8
18.45 h. 
Cinema: ‘Estiu 1993’. del 
Club Cinema Castellar Valles, 
a l’Auditori Municipal 

Diumenge 14
11 h. Caminant amb la història 

culturacorrellengua

El Correllengua 2017 homenatja Lola Anglada

Els propers 6, 7, 8  i 14 d’octubre se ce-
lebra a Castellar el Correllengua 2017, 
una cita que cada any es porta a terme 
en defensa de la llengua i cultura ca-
talanes, organitzada per la Coordina-
dora d’Associacions per la Llengua 
(CAL).  “El nostre lema és Llengua, 
cultura i llibertat”, diu Mireia Sans, 
membre de la CAL. 

Enguany, el Correllengua ho-
menatja la figura de Lola Anglada, 
“l’homenatjat sempre escull la CAL  
Nacional i ens serveix, sovint, per 
a conèixer personalitats de la cul·
tura catalana molt interessants i, 
a vegades, no prou reconegudes”, 
afegeix Sans. 

Per divendres 6, s’ha previst un 
espectacle de monòlegs en català a 
càrrec de Pebrot, a la Sala de Butxa-
ca de l’Ateneu, a les 22 hores.  Aquesta 
vetllada “sempre l’hem pensat com 
una proposta íntima, per prendre 
una cerveseta i picar alguna cosa, 
i encara no havíem programat mai 
monòlegs en català”. 

El matí dissabte 7 “serà pels 
més petits”. A les 11.30 h, a la plaça 
Calissó, hi haurà esmorzar per a tot-
hom i, a les 12 h, s’ha previst un espec-
tacle d’animació infantil a càrrec de la 
rondallaire Marina Antúnez, que farà 
l’ullet a Lola Anglada a través dels con-
tes. A les 12.30 hores, s’ha previst una 
exhibició del grup de Ball de Bastons 
i, a les 12.45 h, es duran a terme tallers 
infantils, en concret, bitlles catalanes, 
maquilladora, xapes, etc.

“Enguany, hem volgut diversi·
ficar escenaris i, a la tarda, ens des·
plaçarem a la plaça d’El Mirador”, 
a les 18 h, on s’iniciaran les activitats 
populars. Cantarà la Coral Xiribec, 

A Castellar, els 
actes organitzats 
per la CAL, tindran 
lloc els dies 6, 7, 
8 i 14 d’octubre

  Redacció

“Suport Castellar recitarà poe·
mes”, hi haurà actuació del Ball de 
Gitanes i dels Gegants de l’ETC i, a les 
19.30 h, s’ha previst un concert d’Els 
Collons del Pare Rababa.  A les 20.30 
h tindrà lloc l’arribada de la Flama i la 
Lectura del Manifest, amb sorteig per 
a finalitzar. “Com a novetat, la CAL 
ha obert el Primer Concurs d’Ins·
tagram @calcastellar”, diu Sans. 
Qui vulgui participar-hi “s’ha de fer 
una fotografia amb alguna cosa re·
lacionada amb el lema de la CAL”,  
amb una etiqueta que es comunicarà,  
properament a les xarxes de la CAL.

Diumenge 8, a l’Auditori, el Cor-
rellengua programa, amb el CCCV, la 
projecció de la pel·lícula Estiu 1993. 
D’altra banda, Caminant amb la His-
tòria ha previst un acte inclòs al Corre-
llengua 2017 per dissabte 14 d’octubre.  

El Correllengua tindrà parade-
ta amb material i també es vendran 
llibres de Lola Anglada, “de prime·
res edicions difícils de trobar”. 

LoLA ANgLADA

Narradora infantil i 
dibuixant catalana

Dolors Anglada i Sarriera, coneguda 
com a Lola Anglada (Barcelona, 
29 d’octubre de 1892 – Tiana, 12 
de setembre de 1984),va ser una 
narradora infantil i dibuixant catala-
na. Va col·laborar des de molt jove 
a gairebé totes les revistes infantils 
catalanes de l’època i va arribar a 

esdevenir una de les escriptores 
més representatives del gènere 
a la preguerra. Té obres al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya i al 
Museu d’Història de Barcelona i és 
famosa la seva col·lecció de nines, 
instal·lada al Museu Romàntic Can 
Llopis (Sitges). Polifacètica, amb 
una tècnica de dibuix excel·lent, 
una gran sensibilitat i un fort 
sentiment nacionalista, Lola 
Anglada és considerada la darrera 
dels clàssics il·lustradors de 
l’escola catalana de principis de 
segle XX i una de les escriptores 
més importants de l’etapa de 
la preguerra. Va col·laborar en 
diverses revistes infantils, com 
ara ‘En Jordi’, ‘En Patufet’, ‘La 
Nuri’ (fundada per ella mateixa) 
i ‘La Mainada’. El personatge 
que l’ha fet més coneguda, “El 
més petit de tots”, és un símbol 
d’identitat nacional de l’època.

Una de les imatges que es van poder copsar en una de les anteriors edicions del Correllengua a Castellar. || arXiu

AgENDA D’ACTIvITATS 
CoRRELLENgUA 2017
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C. de M
ontcada

C. de Sala B
oadella

L’ILLA
DEL CENTRE

Obres al c. Hospital
a partir d’aquest mes d’octubre

Itinerari recomanat d’accés
al c. de Sant Pere Ullastre i pg. Tolrà

Sentit de circulació

Tram en obres tallat al trànsit
C. de l’Hospital

C. de l’Hospital

Carretera de Sentmenat

C.  M
ajo

r

cultura teatre i dansa

ambient entre el ma-
trimoni burgès de 
Ricard i Alícia, que 
viuen en una torre 
tronada, és irrespi-

rable: crits constants, menyspreus 
mutus i mala maror. No subestimen 
cap ocasió per a retreure’s misèries. 
L’únic que els uneix, després de 25 
anys i a punt de consumar les bodes 
d’argent, és la condició de desgraci-
ats i l’animadversió que es tenen l’un 
a l’altre. Encara que Dansa de mort ar-
renca alguna riallada, l’obra és dramà-
tica, crua i amarga. L’autor és el suec 
August Strindberg. Els seus fracas-
sos conjugals van inspirar el drama-
turg suec.

L’adaptació que Jordi Casano-
vas va portar a l’Auditori de Caste-

Repartiment de luxe

L’
llar converteix el dèspota Ricard en 
un dels militars colpistes del 23 F, en-
cara que aquest fet no és el fil argu-
mental de l’obra, sinó les picabaralles 
domèstiques. Lluís Soler converteix 
el personatge en un llunàtic violent. 
Mercè Arànega fa d’Alícia, margina-
da i condemnada a fer les tasques do-
mèstiques, mentre augura la mort del 
seu marit. El cosí d’Alícia, Carles Mar-
tínez, els fa una visita inesperada. No 
tarda a percebre l’ambient tòxic i, rà-
pidament, n’acaba ben fart.

Igual que la trama del matrimo-
ni, que el repartiment de luxe s’encar-
rega de representar a la perfecció, 
l’acció succeeix en un escenari sinis-
tre. Tot plegat convida l’espectador a 
submergir-se en el tràngol que viuen 
els protagonistes.  || G. plaNs

Lluís Soler, en el paper de Ricard, amb Mercè Arànega i Carles Martínez. || q. pascual

Crònica

direcció: Jordi Casanovas

Títol: ‘Dansa de mort’

intèrprets: Mercè Arànega, Lluís 
Soler, Carles Martínez

lloc: Auditori Municipal

Hora: 20.30 h

dia: 30 de setembre de 2017

Big Drums es podrà veure aquest dissabte, a les 20.30 hores, a l’Au-
ditori Municipal. Es tracta d’una adaptació de l’espectacle de dansa 
La vida és ritme, que ha estat rodant arreu del món recollint aplau-
diments i elogis de tots els públics. La proposta va ser creada per 
Camut Band l’any 1999, fusionant les tècniques del claqué més mo-
dern amb la percussió de diferents cultures i construint nous instru-
ments sonors, aconseguint així un espectacle original i sorprenent.

La proposta és per a un públic familiar, una proposta on es bar-
reja la percussió africana, el tap dance, la veu i el ball sobre sorra. 
Els intèrprets intercanvien habilitats i ritmes i aconsegueixen un 
espectacle original, fresc, sorprenent i ple d’energia que fa que els 
espectadors tinguin ganes d’aixecar-se i posar-se a ballar. 

Està dirigit per la Camut Band, produït per Kiting Kita SL, 
amb música i coreografia de Lluís Mendez, Toni Español, Rafael 
Méndez, Guillem Alonso i Jordi Satorra i compta amb la interpre-
tació d’11 ballarins.  || M. aNTúNeZ

La dansa serà protagonista
a l’Auditori Municipal

11 ballarins interpretaran un espectacle on 
es barreja percussió africana o tap dance

‘Big Drums’ de la Camut Band. || cedida

BIg DRUMS | CAMUT BAND
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Dj. 19 i 26 
d’octubre
Sala Lluís Valls 
Areny d’El Mirador
Hora: 21 h

Taller de dues sessions per prendre 
consciència de com transmetem els 
valors en el dia a dia i per trobar formes 
de guanyar en coherència per educar 
els infants en els valors fonamentals.

Més informació: 
www.castellarvalles.cat 

Organització: 
Ajuntament i PEC

TALLER
“Valors per fer-los créixer”
A càrrec de Roser Sellés, coach, 
formadora i conferenciant

21 i 22 de novembre
El Mirador · Castellar del Vallès

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

IX Trobada 

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 

Organització:

cultura

‘Estiu 1993’ al Club Cinema 
Castellar Vallès

L’entitat Club Cinema Castellar Vallès ha programat la projecció de 
la cinta ‘Estiu 1993’, que representarà Espanya als Òscars. La projec-
ció s’inclou als actes previstos al Correllengua 2017 organitzat per la 
CAL. 
‘Estiu 1993’ és una pel·lícula catalana del 2017 dirigida per Carla 
Simón. El film es va rodar a diverses poblacions de la Garrotxa l’es-
tiu de 2016. 
L’argument s’inicia quan, després de la mort dels seus pares, Frida 
(Laia Artigas), una nena de 6 anys, abandona Barcelona i marxa a 
viure al camp amb el seu oncle Esteve (David Verdaguer), la seva tia 
Marga (Bruna Cusí) i la seva petita filla de 3 anys Anna (Paula Ro-
bles), afrontant el primer estiu de la seva vida amb la seva nova famí-
lia adoptiva. Lluny del seu entorn conegut, en ple camp, la nena haurà 
d’adaptar-se a la seva nova vida, cosa que no li serà gens fàcil. Durant 
aquest estiu, Frida aprendrà a acceptar la seva pena, i els seus pares 
adoptius aprendran a estimar-la com la seva pròpia filla.
A ‘Estiu 1993’, la directora debutant canalitza els seus propis records 
d’infància a través d’un treball de depuració, que té la seva principal 
fortalesa en un estil visual, que se subordina al registre naturalista 
de la seva direcció d’actors. Les nenes no sembla que estiguin inter-
pretant, més aviat sembla que habitin des de sempre en aquesta fic-
ció.  || M. a.

CCCv | PEL·LÍCULA

El proper dimarts, dia 10 d’octubre, la Biblioteca Municipal Anto-
ni Tort commemora el Dia Mundial de la Salut Mental, amb la col-
laboració de Suport Castellar.
L’acte començarà a les 19.30 hores i consistirà en una lectura de tex-
tos de temàtica relacionada amb diverses malalties mentals, com 
ara l’esquizofrènia, l’autisme, la síndrome d’Asperger, els trastorns 
alimentaris, la depressió, etc.
L’objectiu dels textos és fer èmfasi en la importància de tenir cura 
de la nostra salut mental. Els encarregats de llegir-los seran Dolors 
Ruíz, Marina Antúnez, Albert Ibars, Joan Romeu, Joan Solé i Mòni-
ca Mimó, que estaran acompanyats per la veu i guitarra de Míriam 
Aguado.   || redacció

Pols Indigo  actua dissabte, a les 22.30 
hores, a Cal Calissó. D’aquesta manera, 
l’espai reprèn el cicle de concerts que 
ofereix cada temporada a la població 
castellarenca.
Pols Indigo és un trio musical format 
per Laura González a la veu, Jordi Cas-
tells al piano i Ruben Gilgado al contra-
baix. L’acte és obert a tota la població, 
un trio musical que interpreta música 
de diversos cantautors, estils i proce-
dències tenyida del seu color.
Presentaran el seu projecte més per-
sonal, que ells han anomenat ‘Indigo 
sounds’. En aquest concert, els músics 
ofereixen una revisió de cançons de di-
versos estils i procedències. Entre al-
tres, el públic podrà escoltar la sereni-
tat trista d’ Alfonsina mentre s’endinsa 
al Mar de Plata, les Corrandes enrabia-
des de l’Exili d’Ovidi Montllor o els plors 
ofegats de la Llorona. Un viatge d’emo-
cions a tots els racons de l’ànima hu-
mana.  || M. a.

Acte en el Dia Mundial de la Salut Mental

Pols Indigo 
amenitzen el 
dissabte al Calissó

BIBLIoTECA | COMMEMOrACIó

MúSICA | CAL CALIssó

Divendres a les 20 hores, es projecta 
La promesa a l’Auditori Municipal al 
DocsBarcelona del Mes d’octubre. Es 
tracta del trhiller documental sobre 
l’horrible assassinat del matrimoni 
Haysom, sensació de la premsa in-
ternacional els anys 80. 

La pel·lícula, Secció Oficial Pa-
norama a la 20a edició del Festival 
DocsBarcelona, està dirigida per 
Marcus Vetter i Karin Stenberg, i re-
construeix els brutals fets del 85 i re-
obre el mediàtic cas per aportar pro-
ves noves i reveladores, que posen en 
dubte la sentència de la justícia dels 
Estats units a Jens Soering. 

Ella, Elizabeth Haysom, era una 
jove intel·ligent i atractiva de classe 
alta, amb un passat fosc de fugides, 
abusos i addiccions. Ell, un jove inno-

cent, superdotat,  pàl·lid i amb ulle-
res gruixudes, fill d’un diplomàtic 
alemany que vivia als Estats Units. 
EL 1984 es van conèixer a la Univer-
sitat de Virgínia i es van enamorar 
bojament. Ella era la noia dels seus 
somnis i l’havia escollit a ell. 

El 30 de març de 1985, els pares 
de l’Elizabeth van aparèixer brutal-
ment assassinats a casa seva. Quan 
la investigació es va concentrar en la 
parella, l’Elizabeth i el Jens van de-
cidir fugir del país. Un any més tard, 
serien detinguts a Londres. Jens So-
ering va confessar haver estat l’autor 
dels crims però, l’any 1990, en Jens 
va canviar la seva versió i es decla-
rava innocent, afirmant haver fet 
una falsa confessió per salvar l’Eli-
zabeth.  || M. a.

El DocsBarcelona 
del Mes, divendres

Jens Soeringi Elizabeth haysom. ||  dOcsBarcelONa del Mes 

DoCSBARCELoNA DEL MES | PrOjECCIó
BREUS
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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

agenda

ExPoSICIoNS

del 6 al 15 d’octubre de 2017

dIVeNdreS 6
20 h · PRoJECCIó
DocsBarcelona del mes: 
La promesa
+ info.:Pàg. 8

22 h · PRoPoSTA
Pebrot. Monòlegs en català
Acte inclòs en el Correllengua’17
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
+ info.: Pàg. 4 

11.30 h · PRoPoSTA
once Upon a Time. L’Hora del 
Conte en anglès, a càrrec d’Idiomes 
Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca i Idiomes Castellar
Col·laboració: Biblioteca Municipal

D’11.30 a 20.30 h · PRoPoSTA
Correllengua 2017
Programació a www.castellarvalles.cat 
+ info.: Pàg. 8

17.30 h · PRoPoSTA
“Benvinguts! Passeu, passeu...”
Presentació temporada 2017-2018 
de Colònies i Esplai Xiribec
+ info.: Pàg. 8

20.30 h · DANSA
Big Drums, amb Camut Band
+ info.: Pàg. 20

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

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet 
Tramuntana
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

dIuMeNGe 8
7.30 h · ExCURSIó
38a Ronda vallesana
Organització: UEs
sortida i arribada: Els saulons

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
+ info.: Pàg.8 

D’11 a 13 h · PRoPoSTA
4es Resiolimpíades
+ info.: Pàg. 12

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
Acte inclòs en el Correllengua’17
+ info.: Pàg. 23

dILLuNS 9
19 h · PRoPoSTA
Audiència pública: Presentació de 
la proposta d’ordenances fiscals i 
pressupost municipal 2018
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

dIMArtS 10
18 h · CoNFERÈNCIA
“Nicola Tesla: el geni que va aju-
dar a crear el nostre món”, a càr-
rec d’àlvar Sànchez, catedràtic de 
Física Aplicada de la UAB
Auditori Municipal
Org.: Aula d’Extensió Universitària

19.30 h · PRoPoSTA
“Salut mental? Jo, també!”
+ info.: Pàg. 12

dIMecreS 11
9.30 h · SoRTIDA 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de salut

12 h · PRoPoSTA
Sessió informativa sobre el 
Programa de garantia Juvenil
+ info.: Pàg.4

dISSAbte 14
11h ·  PRoPoSTA
Caminant per la història.ruta 
a determinar. Acte inclòs al 
Correllengua 2017
Org.: Caminant per la Història

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

dIuMeNGe 15 
De 10 a 15 h · PRoPoSTA
3a Diada de la Mascota i 
l’adopció responsable
Espai Tolrà
Org.: ADA Castellar del Vallès

12 h i 16.30 h · CINEMA
Cars 3
+ info.: Pàg. 23

18 h · BALL
Ball amb xarop de Nit
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de saló

18.45 h ·  CINEMA
Tanna
+ info.: Pàg. 23

“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

 “Un poc de tot”, de Rafael Aguilar
Fins al 20 d’octubre, de dilluns a 
divendres, de 10 a 20 h
espai sales del Mirador
Organització: rafael aguilar
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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

Señor, 
dame paciencia
COMÈDIA
Versió original (castellà)

22 d’octubre
18.45 h

Cars 3

ANIMACIÓ
Versió doblada al català

15 d’octubre
12 h i 16.30 h

 Tanna

DRAMA
Versió doblada (castellà)

15 d’octubre
18.45 h

PrÒXiMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Estiu 1993

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

8 d’octubre

Versió original (català) • 2017
Durada: 97 min
País: Catalunya
Direcció: Carla Simón
intèrprets: Laia Artigas, Bruna Cusí, 
David Verdaguer, Paula Robles, Paula 
Blanco, etc.

Sinopsi: Frida, una nena de sis anys, 
afronta el primer estiu de la seva vida 
amb la seva nova família adoptiva des-
prés de la mort de la seva mare. Lluny 
del seu entorn proper, al camp, la nena 
haurà d’adaptar-se a la nova vida.

DRAMA

FARMàCIES DE gUàRDIA 
 
 
DIVENDrEs 6 CATALUNYA 
DIssABTE 7 vILà
DIUMENGE 8 vILà
DILLUNs 9 vICENTE
DIMArTs 10 YANgÜELA 
DIMECrEs 11 CASANovAS 
DIjOUs 12 RoS
DIVENDrEs 13 PERMANYER 
DIssABTE 14 CATALUNYA 
DIUMENGE 15 CATALUNYA 

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

“Només es creu en la veritat quan algú l’ha inventat com cal”
George Santayana

@oscarmoreno_m @jninerola @arnaucabeza
Mair de diu dera artiga de lin doctor prats a petits camaleons eixample

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’hISTÒRIA 

INSTAgRAM · @lactual 

Davant del cafè-cine-teatre Califòrnia trobem 
el Simó Vall, que regentava el cafè del cinema, 
amb l’ampolla d’anís; al costat, el seu Antoni. 
El Santiago Baró que brinda aixecant el got i 
que porta unes xurriaques a la mà esquerra, 
i el Jaume Munt, traginer. Devia ser la festa 
de St. Antoni Abat. Al darrere, un automòbil 
“rúbia” i al fons el pati i la galeria de la torre 
de la família Bach, que feia cantonada amb la 
carretera de Sentmenat. 

Carrer de Sala Boadella, 
principis dels 
anys 1950

Míriam Gálvez, logopeda
Clínica Dental Park Castellar

C. Portugal s/n Local 1·2   
T. 93 714 21 95

Logopèdia i salut 
bucodental, especialitats 

complementàries.

Recoma-
nació

penúltima

Josep Sabat vilardell 
81 anys · 02/10/2017

Rafael Casas Lomas
79 anys · 02/10/2017

És molt comú sentir a parlar de nens que van 
al logopeda per problemes de parla, perquè no 
saben dir algun fonema. Però realment el món 
de la logopèdia engloba un ventall molt gran. De 
fet, en molts casos logopèdia i salut bucodental 
van de la mà, a partir de la fisiologia. 
El cos humà és un conjunt d’estructures amb 
unes formes concretes, perfectament lligades 
per dur a terme unes determinades funcions. 
L’ortodontista s’encarrega de tractar la forma 
de les estructures, per exemple: corregir un 
tipus de mossegada, un apinyament dental, ... 
entre d’altres. Mentre que el logopeda especi-
alitzat en motricitat orofacial, per la seva part, 
s’encarrega de reeducar la funció orofacial, que 
moltes vegades està alterada. És a dir, es tracta 
o bé de solucionar un mal funcionament apare-
gut per culpa d’un problema bucodental previ 
o bé de reeducar un mal funcionament que ha 
donat lloc a un problema bucodental. Per això 
se sent a parlar de respirador oral o mixt (per-
sona que respira per la boca de forma habitual, 
fet que predisposa la deformitat de les estruc-
tures), deglució disfuncional (persona que ha 
de fer maniobres compensatòries a l’hora d’em-
passar) o problemes masticatoris (persones 
que prefereixen menjar aliments tous, perquè 
tenen més facilitat per mastegar-los o utilitzen 
més una banda que una altra per a mastegar, 
provocant desequilibris facials).

|| FONs: JOrdi Garròs || arXiuHisTOriacasTellar@

GMail.cOM ||  FaceBOOK.cOM/arXiuHisTOria
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la contra

Laia galván

És un orgull poder 
impulsar l’hoquei 
femení al meu poble

Entrenadora de l’equip femení de l’Hoquei Club Castellar 
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Als 3 anys va agafar per primera vegada l’estic, ja intuia 
que l’hoquei l’acompanyaria tot la vida . Actualment, Laia 
Galván (18 anys)  és l’entrenadora de l’equip femení de 
l’Hoquei Club Castellar i juga a 1a Catalana amb el Caldes.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc impulsiva
Un defecte que no pots dominar?
l’autoexigència 
Una persona que admires?
els meus pares
Un esportista d’elit?
Gerard piqué
Quin plat t’agrada més?
el fricandó que prepara la meva mare
Un color?
rosa fúcsia
Un animal?
els cavalls
Una pel·lícula?
‘intocable’ d’Olivier Nakache
Un cantant?
pablo alborán
Una ciutat?
londres
Un viatge pendent?
Tailàndia

”

“

· Et vas calçar els patins de ben 
petita, amb 3 anys. Per què ho te-
nies tan clar?
El meu germà, en Gerard, jugava a ho-
quei, i vaig seguir els seus passos.  Van 
ser campions de Catalunya i subcam-
piones d’Espanya amb l’Hoquei Club 
Castellar. En el meu cas, he jugat tant a 
l’equip femení com al masculí  del  Cas-
tellar des dels 3 anys fins els 13 anys. Va 
arribar un moment que l’equip feme-
ní es va desfer i el Club Hoquei Palau 
em va obrir les seves portes i em va fit-
xar.  Mentre jugava al femení de Palau 
també jugava al masculí del Castellar. 
Amb el Palau, vam arribar dos anys 
a campionats de Catalunya, i vam as-
cendir a 1a Catalana.  Ara, jugo al Cal-
des també a 1a Catalana. 

· A més de ser jugadora, entrenes 
l’equip femení de l’hoquei Club 

Castellar. Quan et vas implicar 
en el projecte?
Després de 7 anys, ha tornat l’hoquei 
femení a Castellar. Era un projecte 
que des de la junta es volia impulsar. 
Entreno l’hoquei femení 12, amb nens 
a partir dels 12 anys, l’hoquei escola, 
que són nenes molt petites, i els ve-
terans, que el conformen els pares 
dels infants. És un orgull poder im-
pulsar l’hoquei femení al meu poble. 
M’agradaria que altres nenes, com 
va ser el meu cas, també es puguin 
obrir camí en l’hoquei.

· Quins són els reptes esportius 
que et marques a curt termini?
Com a jugadora, arribar a la nacio-
nal catalana i a l’Hoquei Lliga en dos 
anys. Com a entrenadora, que les ju-
gadores s’ho passin bé i gaudeixin de 
l’hoquei. Les meves nenes d’Hoquei 
12 comencen la lliga aquest any i serà 
molt dur. Porten menys d’un any pati-
nant.  No tinc pressa, hem d’anar poc 

a poc, es tractat d’un aprenentatge. 
Hem d’aconseguir que no els pugui 
la pressió si perden partits sinó que 
s’adonin que els serveix per apren-
dre i millorar.
 
· Què ha de tenir un bon jugador 
d’hoquei?
Per començar, el cap fred perquè és 
un esport de contacte. De vegades et 
poden tocar o sortir lesionat del partit, 
i has de saber aguantar la pressió. Re-
alment, quan jugues portes una arma a 
la mà. Des de ben petits ens inculquen 
que l’estic no es pot aixecar per sobre 
del cap, i que només s’ha de fer servir 
per jugar a la pista. És un esport molt 
dur, i has de tenir també resistència i 
velocitat perquè el joc és molt ràpid. 
Has de saber analitzar amb rapidesa 
on fer el passi. Evidentment, també 
has de tenir tècnic i això són moltes 
hores d’entrenament i de sacrifici. 
Molta gent pensa que l’hoquei és aga-
far un pal i fer cops a una pilota. Hi ha 

molt desconeixement sobre tot el que 
envolta aquest esport. 

· Trobes a faltar l’hoquei, sobretot 
el femení, a la televisió?
Moltíssim! Al mundial, van televisar 
tots els partits de la selecció espanyo-
la masculina. En canvi, de la femenina, 
només van fer la final. Pensa que van 
guanyar el mundial per segona vegada 
consecutiva. A Catalunya tenim el mi-
llor hoquei femení del món. En canvi, 
les jugadores no poden viure de l’ho-
quei. Només veuràs que en visquin 
els jugadors de l’Hoquei Lliga mas-
culí, d’equips com el Barça. N’has de 
ser conscient. 

· En aquest sentit, tens un pla b?
Sí, acabo de treure’m el títol de tècnic 
d’assistència de persones en situació 
de dependència. Ara faré  el curs pont 
per estudiar educació infantil, i en dos 
o tres anys, l’objectiu és arribar a la 
universitat i estudiar Psicologia Infan-

til. Això no vol dir que deixi de banda 
l’hoquei, no em desvincularé mai. 

· val la pena tant esforç?
Sí, tot i que de vegades sents que nedes 
contracorrent, que ho dones tot per 
l’esport. L’hoquei m’ha inculcat valors 
com la confiança en mi mateixa i en 
l’equip, perquè som una segona famí-
lia, una pinya. Tots ens cobrim les es-
quenes entre  tots, i aquest sentiment 
al carrer no sempre el tens. L’hoquei 
també m’ha ensenyat disciplina, com-
panyonia i sobretot seny.

· T’has lesionat alguna vegada?
Fa dues temporades em vaig trencar 
el menisc, i tinc els lligaments tocats. 
Amb tot, els mesos que no vaig poder 
jugar perquè estava fent recuperació, 
vaig acompanyar l’equip a tots els par-
tits. Elles estaven donant la cara per 
mi, defensant l’escut que portem a la 
samarreta, i és per això que sentia que 
els havia de donar el meu suport.    

 Rocío gómez 


