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Setmanari d’informació local

Solidaris amb 
Castellar recull sis 
tones d’aliments

Les Jornades del 
Patrimoni 
reivindiquen 
Aurora Bertrana

ERC, PDeCAT, Som de Castellar-PSC, Decidim i i els  ‘comuns’ veuen bé la proposta de distensió de Carles Puigdemont

Les forces locals aproven la via del diàleg

ACTuALiTAT | p07

LA CRiSi CATALAnA | p02 i 03

CuLTuRA | p19

‘De marxa’ 
per l’entorn 
natural

ESPoRTS | p13

Dos participants a l’inici del recorregut 

de la Marxa infantil. || q. pascual

Les marxes populars van 
ser protagonistes del 
cap de setmana esportiu 
castellarenc amb la Marxa 
infantil i la Ronda Vallesana
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el tema de la setmana política

“Estem determinats a 
tirar endavant amb la 
mà estesa al diàleg” 

Corominas durant la seva intervenció en el ple de dimarts passat. ||parlament

En uns dies trepidants hem pogut viure 
una declaració unilateral d’indepen-
dència (DUI) que ha obert tot tipus 
d’especulacions. L’oferiment de diàleg i 
de recerca d’una mediació per part del 
president Carles Puigdemont a canvi 
de suspendre la DUI ha estat majori-
tàriament ben rebut per la majoria de 
forces polítiques locals. El s portaveus 
d’ERC  i PDeCAT, Rafa Homet i Bea 
Garcia, subratllen que, finalment, s’ha 
optat per la “via  eslovena”. “Està re-
conegut en el dret internacional la 
possibilitat de declarar la indepen-
dència i fer una suspensió temporal 
per poder seure a negociar”, matisa 
la portaveu municipal del PDeCAT. 

Per Rafa Homet, es tracta de 
mantenir “un escenari democràtic”. 
“Catalunya vol mantenir i potenci-
ar la seva tradició democràtica i fa 
una proposta de diàleg i a Madrid 
no saben què fer. La pilota està en 
mans de l’Estat i només tenen la re-
pressió en el seu full de ruta”, rebla 
el portaveu republicà. Aquesta anà-
lisi també el comparteixen des de la 
formació local del PDeCAT. Garcia 
opina que Mariano Rajoy és “incapaç 
de mirar una mica més enllà del que 
li marca el seu partit”. En canvi, des 
del govern de Catalunya “s’ha escol-
tat Europa que ens demanava una 
aturada”. Una aturada, matisa Gar-
cia, “per prendre impuls”.

Dui en diferit per intentar obrir diàleg

D’esquerra a dreta, Turull, Junqueras i puigdemont conversen als seus escons. A la dreta la cap de l’oposició, Arrimadas. || parlament

Tret PP i Ciutadans, 
els partits locals 
aposten per una 
solució dialogada 
a la crisi catalana

 Redacció

En aquest sentit, el portaveu 
d’ERC es mostra confiat que  en aquest 
nou escenari hi apareguin “interlo-
cutors internacionals –europeus 
o d’on sigui- i que obligaran a l’es-
tat espanyol a seure i negociar”. “A 
tothom interessa que això se soluci-
oni bé perquè  Catalunya és un dels 
motors  econòmics d’Europa, entre 
altres coses”, recorda Rafa Homet.

Des de Decidim Castellar, la po-
sició està més matisada. La seva por-
taveu, Bet Tena, interpreta el discurs  
del president Puigdemont en clau po-
sitiva per “destensar la corda perquè 
la societat estava molt atabalada”. 

“Alhora veiem que és un diàleg que 
no tindrà resposta com s’ha com-
provat aquest matí de dimecres amb 
Mariano Rajoy preguntant si s’ha de-
clarat la independència per aplicar 
l’article 155”. Per tant, des de Decidim 
es veu amb “incertesa” el que pugui 
passar en els propers dies.

 Justament, aquesta incertesa 
genera dubtes. “No sabem realment 
si hi ha un full de ruta que es va apli-
cant o si simplement s’està guanyant 
temps”, opina Bet Tena, qui considera 
que ara mateix s’està vivint una situ-
ació com una partida de tennis taula: 
“En algun moment, algun dels inter-

locutors, per nosaltres el govern de 
Catalunya, haurà d’aturar la pilota 
i prendre decisions”, diu la represen-
tant de Decidim. 

El portaveu de Som de Caste-
llar-PSC, Aleix Canalís, busca raons 
per a l’optimisme després d’uns dies 
carregats de tensió política i social. 
“Puigdemont va obrir una porta al 
diàleg dimarts amb el seu discurs 
al Parlament i entenem que s’ha 
d’aprofitar”, assenyala el portaveu de 
Som de Castellar- PSC. Canalís també 
apunta que “l’immobilisme que s’ha 
donat fins ara al govern central cre-
iem que és injustificable i tenint en 

compte que ahir  [per dimarts] no 
es va proclamar formalment la in-
dependència i que es va donar un 
espai al diàleg, crec que s’ha de tro-
bar una solució política al conflicte 
que vivim en aquest país”. “El dià-
leg és més necessari que mai”, sosté. 

Un anàlisi similar es fa també des 
de Castellar en Comú. El seu portaveu, 
Dani Martínez, afirma que “s’ha d’elo-
giar el seny del president Puigde-
mont en aquesta cruïlla tant difícil 
on ens trobem”. Ara caldria   que els 
dos interlocutors “s’asseguin i dialo-
guin sobre quin marc de relacions 
encetem a partir d’ara i com vehicu-
lem un referèndum vinculant amb 
totes les garanties”,  afirma Martínez.

burla a la llei

D’altra banda, ni PP i Ciutadans en-
tenen que sigui possible la via dialo-
gada. Antonio Carpio (PP) es mostra 
taxatiu: “El govern de la Generalitat 
continua burlant la llei i també a tots 
els catalans. Dimarts, Catalunya va 
fer el ridícul més absolut”, assegu-
ra. És justament per això, que el líder 
local dels populars pensa que al govern 
central “no li queda més remei que 
aplicar la llei amb tota la severitat 
i proporcionalitat” i no caure “en el 
parany que ha planteja el president 
Puigdemont”. 

Com també opina el líder de Ciu-
tadans, Josep Rosales, l’únic diàleg 
que veuen possible aquestes dues for-
ces ha d’estar  dins dels paràmetres 
constitucionals perquè, segons opina, 
“fins i tot alguns que defensen la in-
dependència no saben ben bé què 
pensar-ne per la manera tan soter-
rada amb la qual es va expressar el 
president Puigdemont”. 

PP i Ciutadans ho tenen clar: 
l’aplicació de l’article 155 pot ser la 
via més fàcil per retornar Catalu-
nya al que consideren la “normali-
tat democràtica”.  

lluís CoRoMinAs | PRESiDEnT DE junTS PEL Sí i de l’altra, hi ha “policies i guàr-
dia civils que van demostrar cap 
sensibilitat a l’hora d’aplicar la 
proporcionalitat”. “Mai oblida-
rem que la voluntat democràti-
ca d’aquest poble pacífic va ser 
reprimida”, afegeix.

situació conjuntural

Sobre la marxa d’empreses multi-
nacionals i entitats bancàries com 
Caixabank i Banc Sabadell fora de 
Catalunya, Corominas reconeix que 
aquest fet ha contribuït a dibuixar 
un clima d’incertesa i por entre els 
ciutadans, però ha assegurat que “a 
mig termini aquesta situació es 
revertirà”. En paraules del parla-
mentari, “és una situació conjun-
tural fruït de la por i de les pres-
sions de l’Estat Espanyol cap a 
un determinat cantó” a l’hora que 
assenyala que “tots els estudis se-
riosos a nivell econòmic fan via-
ble una Catalunya com a país in-
dependent”.   || r. gómez

L’escenari polític és d’alt voltatge, 
és un moment “intens i transcen-
dental” i això ho sap bé el castella-
renc Lluís Maria Corominas, l’ara 
president de Junts pel Sí i abans 
vicepresident primer del Parla-
ment i alcalde de Castellar.  El pre-
sident de Junts pel Sí va destacar 
en la seva intervenció al ple de di-
marts “el compromís” de Puigde-
mont i va garantir que l’objectiu de 
la majoria sobiranista seguirà sent 
construir la República Catalana, se-
guint el mandat que va generar el 
referèndum de l’1 d’octubre. “Tens 
tota la nostra confiança, presi-
dent. Ets qui més t’has compro-
mès i qui més has donat la cara”, 
va dir Corominas.

En declaracions a L’ACTUAL, 
Corominas assegura que, sobre la 
DUI, Junts pel Sí està “determinat 
a tirar endavant amb la mà este-
sa al diàleg però respectant la vo-
luntat del poble”. De fet, aquesta 
és la lectura que es desprèn de la 

intervenció que el polític castella-
renc va fer en el ple de dimarts des-
prés que el president Puigdemont 
anunciés que posava en pausa la 
Declaració Unilateral d’Indepen-
dència. En aquest sentit, pel que fa 
a la possibilitat d’arribar a un refe-
rèndum sobiranista pactat i consen-
suat, Corominas es mostra favora-
ble però no creu que sigui possible 
perquè sosté que el Govern Espa-
nyol “fins ara no ha acceptat res 
que no sigui la submissió, volen 
la rendició, no volen pactar res”.

En referència al desenvolupa-
ment de la jornada de l’1-O i a les 
càrregues policials, el parlamen-
tari explica que estan “absoluta-
ment indignats amb la violència 
gratuïta que ha autoritzat l’es-
tat a través de la Guàrdia Civil i 
la Policia Nacional”. Per a Coro-
minas, d’una banda “hi ha uns res-
ponsables polítics que van instar 
que peguessin els ciutadans que 
l’únic que feien era anar a votar” 
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política

Manifestants a favor de la unitat d’Espanya, diumenge passat on van ser presents veïns de Castellar. || cedida

La multitudinària manifestació que 
va tenir lloc diumenge passat a Bar-
celona per la unitat d’Espanya i con-
tra la independència de Catalunya va 
comptar amb presència castellaren-
ca. Concretament, hi van participar 
simpatitzants i membres de l’execu-
tiva local del PP però també ciuta-
dans a títol personal. “Vam rebre 
centenars de missatges, molta 
gent es va posar en contacte amb 
el PP per demanar-nos un mitjà 
de transport col·lectiu”, explica el 
president del PP de Castellar Anto-
nio Carpio. “Va ser una manifesta-
ció històrica, tant per Catalunya 
com per la resta d’Espanya. És la 
senyal que no tot el poble és inde-
pendentista. Diumenge, entre el 
milió de persones que van sortir 
al carrer, es trobava un bon nom-

“La majoria silenciosa ha 
decidit fer-se escoltar” 

MAniFEsTACiÓ | AnTonio CARPio (PP)

bre de castellarencs que va res-
pondre a la crida per defensar la 
unitat d’Espanya. No se’ls ha de 
seguir menyspreant com a cata-
lans de segona”, reivindica el pre-
sident dels populars castellarencs.

En aquest sentit, Carpio apun-
ta que a la manifestació “milers i 
milers de catalans que no havien 
sortit als carrers a manifestar-se 
ho van fer en aquesta ocasió. Són 
catalans com qui més, i això no és 
incompatible amb sentir-se espa-
nyol”. Per al polític castellarenc, 
el missatge que va voler transme-
tre “la Catalunya silenciosa” al 
govern català és que estem en una 
societat “plural en la qual el pen-
sament rupturista no és majori-
tari per la qual cosa les posicions 
que està adoptant la Generalitat 

La manifestació per la unitat d’Espanya de Barcelona va comptar 
amb l’assistència de simpatitzants i membres del PP de Castellar 

només poder portar-nos a una 
greu i àmplia crisi”.

Tanmateix, Carpio aposta pel 
“seny” i per obrir ponts de dià-
leg perquè tots els catalans con-
tinuïn vivint “en pau i harmonia 
com fins ara” i perquè Catalunya 
“torni a ser un referent per a 
Espanya”.

frenar l’esbojarrada carrera

Finalment, el líder dels populars 
de la vila espera que tant la mani-
festació de diumenge passat en què 
“la majoria silenciosa va decidir 
fer-se escoltar” com el fet que di-
verses multinacionals i bancs hagin 
anunciat que traslladen les seves 
seus fora de Catalunya, freni aques-
ta “esbojarrada carrera que no 
va enlloc”.   || redacció

ignasi Giménez, aquest dilluns. || cedida

iGnAsi GiMénEz | ALCALDE DE CASTELLAR

“Si el PSC dona suport al 
155 se’m faria impossible 
mantenir la militància” 

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, ha anunciat que si el PSC dona 
suport a l’aplicació de l’article 155 en 
cas de declaració unilateral d’inde-
pendència ell deixarà el partit. Gi-
ménez va fer aquestes declaracions 
en una entrevista a Ràdio Sabadell 
dilluns passat on també ha recordat 
que el PSC està dient que no s’apli-
qui l’article. Ara bé, “si finalment 
el PSC dona suport a l’aplicació 
d’aquest article de la Constitució, a 
mi se’m faria impossible mantenir 
la militància del PSC. Entre d’al-
tres coses, perquè no vull formar 
part d’un partit que ajudi a sus-
pendre les institucions d’autogo-
vern del nostre país”, ha expres-
sat el també president del Consell 
Comarcal. Un posicionament que 
també coincideix amb el de l’alcalde 
socialista de Terrassa, Jordi Ballart, 
qui ho va anunciar divendres passat.

En l’esmentada entrevista a 
Ràdio Sabadell, Ignasi Giménez 
també ha defensat que una possi-
ble solució passa per fer fora Ma-
riano Rajoy de la Moncloa a través 
d’una moció de censura: “Al Congrés 
dels Diputats no hi ha una majoria 
del PP i, per tant, es podria fer un 
canvi d’actors que pogués afavo-
rir el que estem reclamant des del 
PSC des de fa temps: que hi hagi di-
àleg”. Per tant, la moció de censura 
hauria de significar la convocatòria 
immediata d’eleccions espanyoles 
per intentar “un canvi de majories 
que faciliti la distensió que neces-
sita en aquests moments el país”.

L’alcalde de Castellar ha expli-
cat també a l’entrevista que tot i que 
no tenia pensat anar a votar l’1-0 es 
va decidir a fer-ho després de veure 
la violència de les càrregues polici-
als que s’estaven produint per part 
dels cossos de seguretat de l’estat.

D’altra banda, Giménez també 
va fer públic dijous passat que ha 
posat denúncia contra un usuari de 
Facebook per amenaces. El missatge 

acusa l’alcalde de ser de ser un “mise-
rable de mierda”, un “puto traidor a 
su partido y a España”. “Espero que 
no tenga la suerte de verle por mi pu-
eblo, porque ese día... ese día...”, diu 
l’esmentat text. “D’un temps ençà, 
he rebut algun insult. No li he vol-
gut fer cas. Ara bé, quan tot això 
es transforma en una amenaça es 
creua una línia vermella. I això no 
es pot tolerar”, va expressar.

decidim veu alarmisme

Arran d’aquests fets, Decidim Cas-
tellar va emetre un comunicat que 
expressa “la més absoluta repul-
sa qualsevol amenaça, però per les 
xarxes se n’envien centenars de mi-
lers que s’han de denunciar a la po-
licia, punt. Publicitar-ho així, des 
de la posició d’alcalde, en comptes 
d’afavorir una sensació de norma-
litat i calma genera una creixent 
percepció de viure en situació d’ex-
cepcionalitat, com si estiguéssim 
a punt de veure escenes tumultu-
oses a Castellar”.  Aquesta posició 
contrasta amb Castellar en Comú, 
formació que defensa que, “aques-
ta vegada, s’han ultrapassat totes 
les barreres i s’ha creuat una línia 
vermella” i considera que aquests 
comportaments són “intolerants 
i antidemocràtics”.   || redacció
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Organització: 
Diputació de Barcelona

Col·laboració: 
Biblioteca Municipal Antoni Tort

T |  93 714 47 35, c. Sala Boadella, 6

Properes 
sortides

novembre 2017

Biblioteca Antoni Tort

30/11 · 19 h
Biblioteca Central de Terrassa
El Club del Llibre, amb
l’escriptor Xavier Moret
Inscripcions fins al 4 de novembre a 
la Biblioteca Antoni Tort 
(preu: gratuït, inclou autobús)

28/11 · 20 h
Teatre Auditori de Granollers
Trobada de Clubs de Lectura al Te-
atre Auditori de Granollers 
Amb l’obra de teatre 
Els tres aniversaris
Inscripcions fins al 19 d’octubre
a la Biblioteca Antoni Tort 
(preu: 15 €, inclou autobús)

Organització: 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
T |  93 714 47 35, c. Sala Boadella, 6

Clubs de 
lectura
Biblioteca Antoni Tort

Amor i mort. 
Espectacle sobre 
Màrius Torres
A càrrec de Jaume Ulled 
i Marta Corral

Espectacle inaugural d’En To Poètic 
del curs 2017-2018.
Combinació de lectura de poemes, 
projecció de fotografies i cançons.

Dia: dilluns 23 d’octubre
Hora: 19.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal  
  Antoni Tort

actualitat

El desè curs de conferències de l’Aula 
d’extensió Universitària per a la Gent 
Gran de Castellar ja està en marxa. 
El nou cicle es va inaugurar dimarts 
amb la conferència ‘Nikola Tesla: el 
geni que va ajudar a crear el nostre 
món’, a càrrec del catedràtic de fí-
sica aplicada de la UAB, el castella-
renc Àlvar Sánchez.  “És un dels ci-
entífics, segurament descongeut 
per molts, que més ha influit a la 
nostra societat quant a canviar el 
món”, va explicar Sánchez.

Era previst que el nou cicle s’ini-
ciés el passat 3 d’octubre, però es va 
suspendre pel fet de coincidir amb 
l’aturada de país convocada per la 
Taula de la Democràcia. 

Així, la il·lusió que suposa un 
inici de curs i el retrobament amb els 
companys es mesclava amb cert ner-
viosisme. De fet, una hora després 
de l’inici de la xerrada començava 

L’Aula d’Extensió comença el seu 10è 
curs parlant del científic nikola Tesla 
L’entitat ha homenatjat en la inauguració del curs els dos expresidents i cinc sòcies majors de 90 anys 

Els dos expresidents i quatre de les cinc dones homenatjades durant l’acte. || c. d. 

la compareixença de Carles Puigde-
mont en la sessió parlamentària. 
Respecte a això, i uns minuts abans 
de començar l’acte, el conferenciant 
declarava: “És cert que estem pen-
dents, perquè són dies molt histò-
rics i el futur de Catalunya està en 
joc, però la feina també ha de conti-

 Cristina Domene

nuar i transmetre cultura i ciència 
a la gent ha de ser sempre un dels 
pilars, també per preparar una so-
cietat millor en el futur”.

Abans de la xerrada, es va fer 
l’acte inaugural del 10è cicle amb 
parlaments de l’actual president de 
l’Aula, Josep Maria Montané; de Joan 

GEnT GRAn | ConEixEMEnT

L’alcalde, Ignasi Giménez, va signar 
dijous passat un decret d’organit-
zació del consistori amb l’objectiu 
de remodelar el cartipàs munici-
pal després que el dilluns passat, 2 
d’octubre, Marta Roman Sanmartí 
(Som de Castellar - PSC) prengu-
és possessió del càrrec de regido-
ra en substitució de Glòria Massa-
gué Casals.

Roman assumeix les compe-
tències d’una nova regidoria, In-
novació i Gestió del Coneixement. 
Les seves funcions són les de ges-
tió d’El Mirador, la promoció d’ac-
tivitats formatives i la promoció de 
projectes innovadors i creació del 
coneixement.

D’altra banda, el regidor Pepe 
Leiva, titular de la cartera de Man-
teniment, assumeix també la Re-
gidoria d’Esports, en substitució 
d’Aleix Canalís, que manté les re-
gidories de Cultura, Sostenibilitat 
i Medi Natural i Seguretat Ciuta-
dana, Convivència i Civisme.També 
cal recordar que el regidor Joan 
Creus va sumar la responsabilitat 
de Salut, Serveis Socials i Habitat-
ge a les carteres de Finances i Co-
municació, després de la renúncia 
com a regidora de Glòria Massagué 
el juliol passat.  || redacció                          

AJunTAMEnT | REGiDoRiES

Remodelació 
del cartipàs

Carbonell, degà de la Facultat de Fi-
losofia i Lletres i de l’alcalde de Cas-
tellar, Ignasi Giménez. Tots tres van 
destacar el mèrit d’haver consolidat 
a Castellar l’Aula d’Extensió Univer-
sitària per a Gent Gran, un lloc a on 
“a més d’aprendre, s’han creat vin-
cles i una xarxa social molt impor-
tant entre els socis”, segons Mon-
tané. Una comunitat que ha comptat 
amb més de 400 membres. De fet, 
com que el nombre supera les cadires 
de l’Auditori, enguany s’ha preparat 
un sistema perquè es puguin seguir 
les conferències a través d’una pan-
talla a la Sala d’Actes d’El Mirador.

El moment més emotiu es va 
produir quan l’entitat va homenat-
jar els dos expresidents, Ramon Ca-
sadesús i Joan Pinosa, i els cinc socis 
més grans de 90 anys, en aquest cas, 
cinc dones nascudes en 1924 i 1926: 
Francesca Alsina, Caterina Rovi-
ra, Lídia Sisó, Rosa Marcet i Jose-
fina Amorós, que no va poder estar 
present durant el reconeixement.  
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economia

El tinent d’alcalde de planificació, pepe González, i el de Finances, Joan  Creus, durant l’audiència pública. || r. gómez

La Sala de Plens de Ca l’Alberola va aco-
llir el passat dilluns l’audiència pública de 
presentació de la proposta de pressupost 
municipal i ordenances fiscals per a l’any 
2018. El tinent d’alcalde de Finances, Joan 
Creus, va ser l’encarregat de desgranar 
l’avantprojecte dels comptes municipals 
per a l’any que ve, que sumen un import 
total de 23.718.291,82 euros, el que supo-
sa un increment de l’1,62 per cent respec-
te l’any anterior. 

Creus va subratllar que el pressu-
post per al 2018 s’orienta a quatre grans 
objectius: “donar prioritat al benestar 
de les persones, reduir l’endeutament, 
una fiscalitat municipal que creixi per 
sota del cost de la vila i l’augment de la 
inversió per millorar l’espai públic i els 
equipaments municipals”.

Pel que fa al primer eix de l’exercici 
2018, adreçat a millorar les condicions de 
vida de les persones, Creus va destacar 
que “la despesa social serà de 2,9 mili-
ons d’euros, el que suposa un increment 
de prop del 18% respecte el 2017”. Entre 
d’altres projectes, va remarcar el 47% d’in-
crement de la despesa en atenció a les per-
sones dependents i el 69% d’increment 
dels programes d’actuació en matèria de 
joventut. En aquest mateix apartat, es va 
explicar que el 2018 es posaran en marxa 
dos nous programes d’ajuts a la mobilitat, 
un dedicat a la gent gran, valorat en 25.000 
euros, i un altre adreçat a joves que s’ha-
gin desplaçar a centres educatius situats 
a fora de Castellar a fer estudis post obli-
gatoris, amb una dotació de 50.000 euros. 
“En les pròximes setmanes habilitarem 
una T Trimestral per a joves” va afegir el 
regidor. El 2018 pujaran un 11,6% les sub-
vencions a entitats ciutadanes.

Creus també va destacar que el ni-
vell d’endeutament descendirà a finals de 
2018 fins al 36,80%. Cal remarcar que, en 
sis anys, l’Ajuntament haurà rebaixat el 
deute en un 67,5%, passant de 25,87 a 8,40 
milions d’euros. Una altra dada que es va 
destacar és la del termini de pagament a 
proveïdors, situada en 11,63 dies, molt per 

5,1 milions d’euros per a inversions
Els pressupost municipal, de 23,7 milions, va ser presentat dilluns en audiència pública

 Rocío Gómez

pREssuposT 2018 | AuDiènCiA PúBLiCA

sota del màxim legal fixat en 30 dies. Pel 
que fa a les ordenances fiscals, Creus va 
explicar que la fiscalitat municipal no crei-
xerà per sobre de l’IPC. L’IBI s’incremen-
tarà un 2%, però aquest increment només 
serà de l’1% per a aquelles persones que 
domiciliïn el rebut o el tinguin domiciliat. 
D’altra banda, no es modifiquen ni l’impost 
de vehicles ni la taxa de subministrament 
d’aigua. Finalment, les taxes municipals 
s’incrementen un 1,5%.

pla d’inversions

A la segona part de l’audiència, el tinent 
d’alcalde de Planificació, Pepe González, 
va ser l’encarregat d’explicar el contingut 
d’un pla d’inversions que s’executarà entre 
aquest mes d’octubre de 2017 i el desembre 
de 2018 i que ascendirà a 5,1 milions d’eu-
ros. Aquest import es finançarà amb 1,8 
milions d’euros amb càrrec al pressupost 
d’inversions del 2018, 2,9 milions d’euros 
procediran d’un romanent de tresoreria 
del 2016 que es pot dedicar a inversions fi-
nancerament sostenibles (és a dir, que no 
generin despeses posteriors de manteni-
ment), mentre que els 0,4 milions restants 
provenen de les baixes en adjudicacions 

de projectes d’obra realitzades el 2017.
El Pla inclou una quarantena de pro-

jectes d’entre els quals destaca completar 
l’actuació de L’Illa del Centre, amb inter-
vencions a la carretera de Sentmenat, 
els carrers Major i Anselm Clavé -que 
rebran un tractament especial- i les pla-
ces del Molí, dels Horts i de la Llibertat, 
amb prop de 700.000 euros.  Uns altres 
900.000 euros es destinaran a la remode-
lació de l’Espai Tolrà, que inclourà, entre 
d’altres, l’arranjament de la façana exteri-
or i d’una part de la coberta, l’adequació 
de locals i l’habilitació de nous accessos i 
sortides d’emergència.

Els plans d’asfaltat del nucli urbà, 
Sant Feliu i urbanitzacions ascendiran a 
700.000 euros. Altres despeses destaca-
des són els prop de 500.000 euros que es 
destinaran als plans de xoc de les escoles i 
dels equipaments municipals i els 170.000 
euros de la reforma de l’Ateneu i de la Sala 
d’Exposicions d’El Mirador.  També hi ha 
una decidida aposta per les plaques foto-
voltaiques encara que “avui en dia, hi ha 
un fort impost al sol, nosaltres per una 
posat independentment per això, per 
a una energia neta”, constata Creus.  

2,9 Milions 
És la despesa que 
es destinarà a 
despesa social 

36,8% 
És el nivell 
d’endeutament 
que s’aconseguirà 
a finals de 2018 

5,1 Milions 
És la quantitat que 
es destinarà al 
pla d’inversions

Baixa en 
25 el nombre 
de persones 
sense feina

La taxa d’atur s’ha situat el pas-
sat mes de setembre en el 10,37%. 
Aquest percentatge es tradueix en 
una xifra de 1.152 persones a l’atur, 
25 menys que a l’agost. Aquest des-
cens significa tornar al camí del 
creixement de l’ocupació després 
de l’augment de l’atur de l’agost.
En termes generals, el Vallès Occi-
dental ha seguit la mateixa tendèn-
cia que Castellar. Així, la comarca 
compta amb 52.706 vallesans ins-
crits al Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, 742 menys que l’agost pas-
sat i una taxa del 12%. En el conjunt 
de Catalunya, la xifra de persones 
aturades registrades a les oficines 
de Treball esva situar en el mes de 
stembre en 400.373 persones. En 
relació amb el mes anterior l’atur 
ha augmentat en 2.988 persones 
(+0,8%).

Interanualment, s’ha produït 
un descens de l’atur de l’11,2%, per-
centatge que representa 50.708 
persones aturades menys respec-
te del mateix període de 2016. En
el conjunt d’Espanya la reducció 
de l’atur ha estat menys intensa 
(-8,3%; 310.115 persones aturades 
menys).  Catalunya és la tercera 
comunitat autònoma on més es 
redueix l’atur en termes interanu-
als juntament amb La Rioja (-11,2% 
ambdues), per darrere de l’Aragó
(-13,6%) i les Illes Balears (-12,1%). 
Territorialment, totes les provín-
cies han experimentat un augment 
de l’atur a excepció de Barcelona 
(-0,8%). L’augment més pronun-
ciat l’ha tingut Tarragona (un 6% 
més), seguida de Girona (un 5,8%) 
i Lleida (un 4,4%). Pel que fa a Ca-
talunya i respecte del mes anteri-
or, l’increment de l’atur ha afectat
exclusivament els homes (+2%; 
3.423 aturats més), mentre que 
entre les dones s’ha reduït molt 
lleument  ||redacció

ATuR | SETEMBRE
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patrimoni

Dimarts 26 de setembre, els Bom-
bers van rebre l’avís de l’incendi a 
la nau industrial de Can Barba. Una 
àmplia columna de fum negre, visi-
ble des de bona part del municipi, 
va encendre totes les alarmes fent 
que diversos vilatans alertessin els 
serveis d’emergències tan bon punt 
van albirar l’espiral de fum. La nau, 
de 400 m2 i de quatre plantes, està 
situada al carrer Josep Maria Valls, 
a una zona aïllada, sense possibili-
tat que les flames es propaguessin a 
cap habitatge.  Afortunadament, el 
foc només va afectar un sector de la 
tercera planta de l’edifici i van cre-
mar unes restes de bobines de mo-
queta que estaven a l’antiga zona 
d’oficines. La fàbrica i el molí de Can 
Barba està inclòs dins del Pla espe-
cial del catàleg de béns a protegir de 
Castellar. El recinte és propietat de 
Construccions Ribas.

La creació de l’empresa Viuda 
de Tolrà a mitjans del segle XIX,  va 
provocar la desaparició de l’antic 
molí, així com la creació d’un conjunt 
de naus de diverses èpoques, despat-
xos i diverses cases. Can Barba havia 
estat una fàbrica de draps de llana el 
1560, al 1620 un molí polvorer, al segle 
XVIII es va convertir en un molí dra-
per fins que a 1863 va ser  llogat per 
Josep Tolrà que hi va instal·lar la fi-
latura i telers de cotó.

A la fitxa dels béns a protegir, 
de la fàbrica de Can Barba destaca el 
despatx.  Pel que sembla, va ser obra 
del mestre d’obres local Josep Perich 
i Fruitós, de planta baixa i pis amb 
coberta a 4 aigües amb ràfecs promi-
nents, aquest comunica per dintre i 
directament amb les naus de la fila-
tura. El pati del davant resta tancat 
per un mur de pedra amb una porta 
de ferro. Un dels pilars d’aquest mur 
està coronat per un fanal de ferro 
forjat. Avui encara es conserva un 
rètol amb les lletres Vda. J. Tolrà. A 
la planta baixa del despatx hi havia 
el caixer de l’empresa amb la caixa 
forta i una petita centraleta amb ofi-
cinistes i al fons hi havia les màquines 
de repassar. La planta superior, era 
l’antic despatx del director i també 
és on es comptaven els setmanals.

El més destacable del conjunt 
és la típica arquitectura industri-
al d’extenses naus sostingudes per 
fines columnes de ferro colat que 
aguanten voltes de quatre punts o 
de mocador amb lluernes superiors. 
També destaca l’edifici més antic, dis-
posat en planta basilical, per acon-
seguir més il·luminació. El material 
utilitzat és la pedra barrejada amb 

morter. Aquest tipus arquitectònic 
basilical no és el més freqüent en les 
indústries de l’època a Castellar del 
Vallès, sent més habitual la nau de 
planta rectangular i teulada de doble 
vessant amb diverses plantes ( tres o 
quatre) i gran nombre de petites fi-
nestres, així com la disposició desor-
denada de diversos cossos.

A la sala de turbines es conser-
ven les que funcionaven amb la força 
hidràulica del Salt de can Barba, pro-
vinent del rec lateral del riu Ripoll. 
Les turbines havien fet funcionar  
tots els embarrats del tissatge de la 
fàbrica. Sota aquesta sala de turbi-
nes es conserva l’antiga construcció 
del nucli medieval amb el cubícul on 
anava la roda de fusta que, per me-
diació de l’aigua, feia funcionar els 
embarrats del tissatge.

A la Farga hi havia les màquines 
de vapor que van arribar a la fàbri-
ca provinents d’un vaixell. També hi  
havia un motor dièsel per quan a la 
fàbrica marxava el corrent elèctric. 
La part superior de la Farga era un 
dipòsit d’aigua que s’emprava per a 
refrigerar l’aigua de la màquina de 
vapor. L’aigua provenia de Fonts-
calents, anava a Can Barba i també 
arribava al Molí d’en Busquets.  Un 
altre element característic de Can 
Barba era el sistema de refrigera-
ció. A la part superior, al sostre, hi 
ha unes voltes amb unes claraboies 
que servien per donar llum i, també, 
a l’estiu, a la part inferior, a la volta, 
s’omplia d’aigua perquè el sostre no 
s’escalfés. El sistema s’emprava per-
què els telers necessiten treballar 
amb un 80% d’humitat perquè sinó 
el fil es trenca.

les riuades de 1962 
Les riuades de 1962  van afectar greu-
ment les instal·lacions, tant de Can 
Barba com el Molí d’en Busquets. 
Els desperfectes materials ocasio-
nats per l’aiguat que van afectar la 
maquinària es van solventar gràcies 
a l’esforç de tot el personal i a la di-
recció de l’empresa, que de seguida 
va posar tots els esforços per reobrir.

La fatídica nit del 25 de setem-
bre, un treballador, Antoni Casano-
vas,  va ser sorprès pel gran aiguat 
quan estava buscant serradures al 
magatzem perquè l’aigua no entrés 
a les naus. Una porta que normal-
ment estava oberta, aquell dia esta-
va tancada i és la que va obstaculit-
zar la seva fugida.

 El matrimoni format per Fidel 
Guasch i Anna Maria Pagès, van pas-
sar una hora i mitja penjats d’uns 
embarrats d’uns telers a més de tres 
metres d’alçada molt a prop de les 
voltes de la nau de la fàbrica de Can 
Barba. Al novembre hi va haver nous 
aiguats. El 20 de novembre, Antoni 
Sellarès, treballador del molí d’en 
Busquets, va morir quan feia unes 
obres de reparació al Molí. 

Can Barba va estar obert fins al 
1994, any en què també va tancar la 
nau que  l’empresa Viuda Tolrà va in-
augurar el 1956, l’anomenada Fàbrica 
Nova, situada a la zona dels Pedris-
sos, en els antics camps del Casé.

Exemple de l’arquitectura industrial

la fàbrica amb la Farga al fons a l’esquerra, la torre del director a dalt a la dreta i una de les dues xemeneies principals. || cedida

Entrada general a les oficines de l’empresa Vda. de J.Tolrà quan esfeien tasques de remodelació. || cedida

La fàbrica de Can 
Barba, de mitjans 
del segle xix, està 
considerada com un 
bé d’interès local

  Jordi Rius 

+ inFo

Àmbit de protecció

De tot el recinte de Can Barba es 
protegeix la volumetria general de 
les construccions més rellevants: 
l’edifici de les filatures amb el 
despatx, l’edifici dels telers amb les 
naus amb voltes de mocador, l’edifici 
de planta basilical i el de les turbines, 
així com la composició de les seves 
façanes i cobertes, incloses el ritme 
d’obertures i les característiques 
formals més rellevants. També es 
protegeix el mur de pedra amb una 
porta de ferro  amb el pilar coronat 
per un fanal de ferro forjat. També 

es protegeixen tots aquells elements 
interiors que facin referència al 
passat industrial del bé. El regidor de 
Planificació, Pepe González, ha ex-
plicat que hi va haver l’intent amb el 
nou pla urbanístic de canviar els usos 
de les instal·lacions però “al final es 
va deixar tal qual com està, un ús in-
dustrial”. També s’havia parlat amb 
els actuals propietaris de convertir 
la part central del recinte “en una 
zona amb ús comercial i industrial, 
però no hi va haver més converses”.
A més del recinte de la fàbrica, 
també estan protegides altres 
construccions civils. És el cas del 
Conjunt Torre del Director, Bàscula 
i Pontet de Can Barba. aquests dos 
últims elements ja desapareguts. 

La torre del director, construïda
el 1912, tocant el camí que baixa del 
carrer Sant Jaume, està sota la
xemeneia de can Barba.  A 
l’interior de la casa trobem un
refugi de la Guerra Civil que en 
l’actualitat està tapiat. Al cantó
esquerre del jardí de la casa hi ha 
un garatge que entra a l’interior
de la muntanya. La bàscula 
estava davant de la torre del 
majordom dels telers. 
El Pontet de Can Barba, que  unia la
torre del director amb la Farga, era 
modernista, fet amb trencadís
de ceràmica a les baranes. També 
és objecte de protecció la torre 
del pont, al costat del pont de 
la carretera de Terrassa.
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actualitat

La quarta edició de les Resiolimpíades es va celebrar diumenge passat, 8 
d’octubre, al pavelló Puigverd. Més d’un centenar d’avis i àvies de totes les 
residències de Castellar van ser els atletes participants en aquesta activitat. 
Una proposta que es fa per quart any consecutiu, gràcies a la implicació de les 
cinc residències locals Can Font, Les Orquídies, Falgàs, Nord Egara i la Fun-
dació Obra Social Benèfica i el suport de la regidoria de Programes Socials.

L’esdeveniment va començar passades les 11 del matí i va consistir 
en la participació dels diferents atletes en cinc proves diferents per tre-
ballar diferents destreses: la punteria amb diana, els cèrcols i les bitlles, 
la psicomotricitat amb la classificació de taps per colors, la rapidesa amb 
els relleus passant-se una pilota i l’oïda musical amb l’audició de cançons.

En cada una de les proves les residències van obtenir punts i van clas-
sificar-se. Can Font en primer lloc, l’OSB i Falgàs van quedar empatades en 
segona posició, Les Orquídies van ser tercers i Nord Egara quarts.  || a.p.

Els atletes més grans

l’ambient de la jornada que va tenir la gent gran com a protagonista. || a.parera

GEnT GRAn | iV RESioLiMPíADES

La sisena edició de la campanya “Soli-
daris amb Castellar” va recollir el cap 
de setmana del 29 i 30 de setembre 
un total de 6.090 kg d’aliments i pro-
ductes recollits als supermercats de 
la vila, que es repartiran entre unes 
120 famílies de Castellar del Vallès 
amb dificultats socioeconòmiques 
derivades dels Serveis Socials mu-
nicipals. A aquestes sis tones, caldrà 
afegir el que s’aporti des de la resta 

‘Solidaris amb Castellar’ 
recull sis tones d’aliments

Voluntàries de Càritas realitzant tasques de classificació i ordenació. || c. domene

de centres de recollida. “Estem molt 
contents perquè ja no ens quedava 
estoc i després de la campanya tin-
drem aliments i productes per a 
tres mesos. Amb aquests produc-
tes atenem a 120 famílies castella-
renques, unes 480 persones”, ha 
explicat Begoña Lasaosa, voluntària 
de Càritas.

Les entitats Càritas i Creu Roja, 
que han liderat la campanya, estan 

duent a terme les tasques de classi-
ficació, ordenació i elaboració dels 
lots. Per a aquesta feina es tornarà a 
comptar amb la col·laboració de vo-
luntaris que han estat mobilitzats per 
les dues entitats socials. La campanya 
ha comptat amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar i de diverses 
entitats ciutadanes, com Creu Roja. 

Un altre dels voluntaris, José 
Luís Izquierdo, recorda que hi ha a la 
venda paperetes per 3 euros per sor-
tejar una panera. El sorteig es farà l’11 
de novembre amb el sorteig de l’ON-
CE: “Amb els diners recollits es 
faran lots de carn de cara al Nadal”.

campanya a sige sport

El complex SIGE Sport Castellar 
ha realitzat durant el mes de setem-
bre una altra campanya solidària, en 
aquest cas, de recollida de material 
escolar. Sota el títol “Cap nen i nena 
sense material escolar”, els abonats 
han lliurat llibretes, bolígrafs, carpe-
tes o motxilles, entre altres. A més, 
per als nous socis, la donació es feia 
a canvi de no cobrar la matrícula.  El 
material ja està a la seu de Càritas. 

CAMpAnyA | CooPERACió
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Espai d’Entitats Castellarenques

JoRnADA DE REAniMACiÓ 
CARDiopulMonAR 

AMpA Escola Mestre pla

Dia: dilluns 16 d’octubre
Hora: de 9 a 18 h
lloc: escola mestre pla

recomanacions de reanimació 
cardiopulmonar (rcp) a les classes 
fins a les 16.30 h (1 h lectiva). a les 
16.30 h, demostracions de rcp 
obertes a tothom al parc situat a 
l’exterior de l’escola.
activitat amb la col·laboració del 
sem de catalunya, d’ambulàncies 
Falck, sl i de la corporació sanitària 
parc taulí. instructor:
 Juan manuel Flores.

+ inFo:
a/e secretaria.ampaceipmestre-
pla@gmail.com 

1r ToRnEiG D’EsCACs 
GREGoRio sÀnCHEz 

Club Escacs Castellar

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.

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

3a DiADA DE lA MAsCoTA 

ADA Castellar del Vallès

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: 
a/e adacastellardelvalles@gmail.com

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:

actualitat

Aquest diumenge, els animals seran 
els protagonistes. L’Espai Tolrà aco-
llirà la 3a Diada de la Mascota que or-
ganitza l’associació de defensa dels 
animals ADA Castellar. L’objectiu de 
la proposta és “promoure l’adop-
ció responsable d’animals, ajudar 
la protectora Caldes Animal, que 
està saturada, i fer una crida per-
què la gent de Castellar s’involucri 
en la defensa dels animals i s’ani-
mi a col·laborar amb la nostra en-
titat”, explica Tània Pérez, secretà-
ria d’ADA Castellar.

A partir de les 10h la fira obrirà 
les seves portes per posar en marxa 
les inscripcions als concursos de di-
buix infantil i fotografia, que tindran 
com a tema principal ‘La meva mas-
cota i jo’, i també al concurs de mas-
cotes. Aquest últim es divideix en 
tres categories: el més guapo, el més 
simpàtic i el més obedient. Quan to-
quin les 13h, els participants hauran 
de desfilar amb les seves mascotes i 

Torna la Diada de la 
Mascota a l’Espai Tolrà
Diumenge, ADA Castellar, organitza  la 
trobada per  promoure l’adopció responsable

la Diada de la Mascota de l’any 2016. || arXiu

demostrar la seva bellesa, simpatia i 
obediència. La inscripció per aquest 
concurs tindrà un preu de 2 euros a 
benefici d’ADA Castellar, per poder 
continuar amb la tasca que desenvo-
lupen al municipi.

A les 10:30h, el recinte acollirà 
l’exhibició de Discan en la qual es po-
sarà l’accent en els gossos d’assistèn-
cia i la teràpia amb animals. A les 11:15h 
serà el torn de l’exhibició de l’ensinis-
trament de gossos amb Line Animal 
Training. Al punt del migdia, a les 12h, 
arribarà un dels moments més espe-
rats de la jornada: la desfilada d’ani-
mals de Caldes Animal, la protectora 
que acull els gossos i gats que es recu-
llen als carrers de Castellar del Vallès. 
“Són onze gossos molt socialitzats, 
preparats per ser adoptats. A la des-
filada es farà una descripció del gos, 
el seu origen i la seva història”, afe-
geix la secretària d’ADA. Tot plegat, 
perquè el destí d’algun d’aquests gos-
sos canviï de rumb i trobi una llar on 
passar la resta de la seva vida.

A les 12:54h, la colla castellera de 
Castellar, els Capgirats, participaran a 

  Rocío Gómez

la Diada. “A banda d’associacions re-
lacionades amb els animals, volíem 
vincular a la Diada altres entitats 
que també volen promoure l’adop-
ció responsable”, afegeix Pérez. Des-
prés del concurs de mascotes a les 13h, 
s’atorgaran els premis del concurs de 
dibuix, fotografia i també el de mas-
cotes a les 14h.

fira d’entitats animalistes

A l’Espai Tolrà s’instal·laran diverses 
paradetes d’entitats i comerços locals 
relacionats amb el món dels animals 

com a ara centres veterinaris i de per-
ruqueria canina, i també associacions i 
protectores d’animals, entre elles, Cal-
des Animal i ADA Castellar. La para-
deta de l’associació castellarenca serà 
el punt de recollida d’aliments i mate-
rial per a animals, una iniciativa que 
es durà a terme durant tota la jorna-
da. A més, ADA Castellar tindrà un 
àlbum de fotos dels gats i els gossos 
recollits a la vila que es troben a Cal-
des Animal per intentar que deixin de 
ser invisibles i puguin aconseguir una 
nova família. 

Les Escoles Bressol Municipals 
de Castellar del Vallès han infor-
mat que disposen encara de pla-
ces lliures per aquest curs 2017-
2018 en alguns dels seus grups. 
Així, d’una banda, l’Escola Bres-
sol Municipal Colobrers manté 
oberta la matrícula per a l’au-
la destinada als infants nascuts 
l’any 2015, mentre que l’Escola 
Bressol Municipal El Coral dis-
posa de places lliures per a nens 
i nenes nascuts l’any 2016.

Les famílies interessades a 
optar a alguna d’aquestes places 
s’han d’adreçar als centres, situ-
ats al carrer de Prat de la Riba, 
23 en el cas de l’EBM Colobrers 
i al carrer de Torras, 4 en el cas 
de l’EBM El Coral. També es pot 
sol·licitar més informació als te-
lèfons 93 714 22 19 i 93 714 37 15, 
respectivament. 

Suara Cooperativa, una em-
presa d’economia social amb més 
de 30 anys d’experiència en el sec-
tor de l’atenció a les persones. ges-
tiona actualment  les dues escoles 
bressol municipals.  || redacció     

EDuCACiÓ | CuRS 2017-18

Places lliures 
a les escoles 
bressol 
municipals
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50.000 visites web mensuals

Bon dia vilatans, ara fa tot just un 
mes que els Castellarencs hem ce-
lebrat la nostra Festa Major.
I han estat molts els veïns que s’han 
passat per la nostra exposició, més 
que cap altre any.
Per aquest motiu aquest any s’han 

Informació

 Cercle de Col•leccionistes

 pDeCAT Castellar del Vallès

a una setmana i escaig 
que els catalans vam 
mobilitzar-nos massi-
vament per expressar F

Ho tenim a tocar! 

la nostra voluntat a les urnes en contra 
dela tirania de l’estat,que va sabote-
jar-nos i va intentar emmordassar-nos 
de totes les maneres que va poder. 
Ara, superada ja aquesta etapa, se 
n’obre una altra. Ara ha arribat l’ho-
ra de la política en majúscules. Tots 
vam seguir molt de prop la compa-
reixença al Parlament del presi-

dent Puigdemont el darrer 10 d’oc-
tubre. La situació no era  ni és fàcil 
ni confortable per a ningú. Com és 
ben sabut, el president va decla-
rar la independència de Catalunya, 
malgrat que els seus efectes queden 
temporalment suspesos amb la fina-
litat de rebaixar la tensió creixent 
dels últims dies i propiciar la medi-

Davant la situació que estem  vi-
vint, ens hem decidit a fer una re-
flexió a la qual convidem a qual-
sevol  que s’identifiqui amb ella.
Nosaltres com ciutadanes i ciu-
tadans de carrer, veïns i veïnes 
d`un mateix poble, conscients i 
agraïts de la diversitat i la plura-
litat de la nostra societat, fem una 
crida a la convivència i  al diàleg, 
a la concòrdia,a buscar el que ens 
uneix i no pas el que ens separa, a 
ser empàtics, ser capaços de res-
pectar a l’altre, d’escoltar-lo, i amb 
assertivitat dialogar, sense deixar 
que la diferència d’opinió o parer 
ens enverini, ni ens destrueixin 
com a societat plural.
Per això cridem fort a qui corres-
pongui escoltar:
Volem PAU i DIÀLEG
Sí A LA CONVIVÈNCIA!!!!!!.

Manifest per
 a l‘entesa

 Montse Garrido i pepi Cruz

Des d’aquí vull donar les gràcies a tots 
els veïns i veïnes, a la coordinació que hi 
va haver amb les persones que es van 
acostar per ajudar-nos, el diumenge 1 
d’octubre a l’escola Mestre Pla. 
Gràcies a les persones que es van res-
ponsabilitzar de tota la infraestructu-

Agraïment des de
Can Carner

 Conxita Roca

FoTo DE lA sETMAnA

Sortida de Som de Castellar a Cotlliure Fe d’errades

L’agrupació local de Som de Castellar-PSC va organitzar el passat 30 de setem-
bre una sortida cultural a Cotlliure. La comitiva, formada per unes 70 persones 
de diferents grups d’edat, va visitar primer el Museu Memorial de l’Exili de La Jon-
quera per després marxar cap a Cotlliure. A la vila del Rosselló van fer una visita a 
la tomba d’Antonio Machado, on van dipositar un ram de flor i els joves del grup 
de lectura de Som de Castellar van llegir un recull de poemes. La intenció de Som 
de Castellar-PSC és seguir organitzant sortides de cara l’any que ve.!  || redacció

Per una errada  en l’edició de la setmana passada es va repetir dues 
vegades una mateixa fotografia. A continuació reproduïm la imatge 
amb el peu foto que l’havia d’acompanyar. “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

ació i el diàleg.
És legítim que molta gent s’hagi 
desil·lusionat i estigui decebuda 
per la suspensió temporal de la de-
claració, però no ens hem de posar 
nerviosos. A molts ens va quedar un 
regust agredolç, però el moment re-
quereix astúcia, perspicàcia i seny. 
Seria un error precipitar-nos ara, 

després d’haver recorregut aquest 
camí ple d’obstacles que vam em-
prendre anys enrere. 
Amb el focus de la comunitat inter-
nacional a sobre nostre no podem 
fer ni un pas en fals. Com s’ha dit en 
reiterades ocasions que la Generali-

ra per poder votar. Als que van estar a 
la mesa. Als que desinteressadament 
van muntar la intendència portant 
menjar i begudes.
També a tota la colla de jovent que ens 
va donar suport des de el dissabte, que-
dant-se a dormir. Cantant, fent danses, 
aixecant castells...
Després de viure un dia llarg i ple 
d’emocions, amb molts nervis i angoi-
xa, crec que ha sigut una lliçó de civis-
me i comportament impecable.
Moltes gràcies a tothom   

venut moltes paperetes de la nos-
tra rifa, i us volem fer arribar la 
nostra més cordial gratitud, rifa 
que consta de quatre premis i dels 
quals només s’han lliurat el segon 
i tercer premi.
Falten encara per lliurar el primer 
i el quart. Preguem als vilatans que 
comprovin les seves paperetes i 
passin a recollir els seus premis 
pel museu de la cocacola, instal-
lat a la nostra vila. Heu de portar 
la paperetes premiades. 

Els números premiats que falten 
per recollir son:

1º premi número: 9318
4º premi número. 9083 

Per motius obvis hem posat una 
data límit. 
Termini màxim per a recollir-los 
fins al proper de 30 de desembre del 
2017, passat aquest termini aquests 
premis passaran a ser propietat del 
cercle de  col·leccionistes.

continua a la pàgina 11
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opinió

 Rafa Homet*

scric aquest article 
abans de la compa-
reixença del gobierno 
de España, per tant, 
sense les dades que 

vostès tindran quan tinguin l’ama-
bilitat de llegir-lo. 
Però ahir a la nit desenes de furgons de 
la Policía Nacional circulaven amb les 
sirenes enceses pels carrers de Barce-
lona buscant alguna cosa a reprimir i 
atonyinar, en una altra exhibició ridí-
cula de malbaratament de diners pú-
blics. Però no hi havia res a dissoldre, 
ahir. I aquesta és la clau de la victòria.
En una declaració que ens va sor-
prendre a molts, el resultat de les 
urnes de l’1 d’Octubre han estat re-
collits i reconeguts pel Parlament: la 
nova República Catalana ha nascut, 
i no té marxa enrere.
Aprofito per a agrair un cop més la 
increïble implicació del poble de Cas-
tellar i a tota la gent que va fer pos-
sible el referèndum: a la gent que va 
dormir a les escoles, que va situar-se 
davant els col·legis a defensar el seu 
vot i el dels seus veïns, a les senyores 
que van estar cuinant truites per a 

E
De l’1 al 10 d’octubre

el 24 al 30 d’Octu-
bre l’ONU promou 
la “setmana pel de-
sarmament”.  La set-
mana comença el 24 

d’Octubre coincidint amb l’aniver-
sari de la creació de l’ONU. L’ONU, 
en un document aprovat l’any 1978 
va fer una crida a abandonar l’ús 
de la força en les relacions interna-
cionals i a aconseguir la seguretat 
des del desarmament. A més va in-
vitar als estats a posar de relleu el 
perill de la carrera armamentista, a 
propagar la necessitat que aquesta 
carrera s’aturi, així com a fer que el 
públic entengui la urgència de les 
tasques de desarmament. 
L’informe nº32 del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau (www.centre-
delas.org) ha analitzat les exporta-
cions d’armes,del 2003 al 2014, de 
la Unió Europea (UE) a països en 
conflicte o tensió amb refugiats i 
desplaçats interns. Durant els 12 
anys que inclou l’estudi, 65 països 
van tenir xifres importants de re-
fugiats (més de 30 milions a tot el 
món). Durant el mateix període, la 
UE ha exportat armes per un valor 
total de 119 mil milions d’€, el 31% 
de les quals (37 mil milions d’€) a 
63 dels 65 països amb conflictes. 
Armes per valor de més de 9 mil 
milions d’€ s’han venut als 26 paï-
sos amb una situació més conflic-
tiva, on hi la mitjana de refugiats 

  Amb tota la legalitat. || Joan mundet

Armes europees 
alimenten conflictes 
que generen refugiats

D plAÇA MAJoR

llEonARD BARRios
Entre pobles

 pepa Martínez*

iumenge passat el pa-
velló Puigverd la ce-
lebració de la quarta 
edició de les Resiolim-
píades, un projecte so-

cioeducatiu i cultural organitzat per 
les residències de gent gran del mu-
nicipi. L’objectiu d’aquesta iniciativa 
és fer partícips els avis i les àvies de 

D
Gràcies a tots per fer 
possibles les quartes 
Resiolimpíades

les activitats de la vila i contribuir a 
la seva relació amb altres persones.
En total van participar més de 120 re-
sidents de Can Font, Les Orquídies, 
l’Obra Social Benèfica i les residènci-
es Falgàs i Nord Egara.
L’èxit d’aquesta iniciativa ha estat pos-
sible gràcies a la participació i implica-
ció de totes les residències de la nostra 
vila i el seu personal, la col•laboració 
de la Creu Roja i altres voluntaris par-
ticulars i als treballadors municipals 
de la regidoria de Gent Gran. Gràci-
es a la vostra ajuda, els nostres avís i 
avies van poder gaudir d’un matí rodó.
Amb aquesta iniciativa, Castellar del 
Vallès s’adhereix a la celebració del 
Dia Internacional de la Gent Gran 
proclamat per l’Assemblea General 
de Nacions Unides per l’1 d’octubre i 
que té com a objectiu vetllar per una 
vellesa digna i activa. Des de la regi-
doria de Gent Gran creiem que els in-
dividus i les societats hem de treba-
llar per aconseguir que la vellesa sigui 
una experiència positiva.
No es pot tractar la vellesa únicament 
des d’un punt de vista sanitari o assis-
tencial. Hem de partir de la base de 
que envellir és un procés natural que 
ens afectarà a tots i, per tant, un dels 
reptes que s’ha de plantejar qualsevol 
societat moderna és millorar la quali-
tat de vida a la tercera edat.
*Regidora de Gent Gran

i desplaçats és de 27 milions (90% 
del total de refugiats i desplaçats).
Pel que fa al volum de venda d’ar-
mes de la UE, destaquen Turquia 
i el Pakistan amb compres per més 
de 2.500 milions d’€ cadascun. Du-
rant aquest període la UE també ha 
venut armes a tots aquells països 
on es comptabilitza més d’un milió 
de refugiats (Síria, Colòmbia, Afga-
nistan, Iraq, República Democrà-
tica del Congo, Sudan i Nigèria).
La conclusió de l’informe és clara, 
“els països membres de la UE ex-
portadors d’armament han pres la 
decisió de vendre armes a països a 

través de l’autorització de llicèn-
cies d’exportació o de la realitza-
ció efectiva de la transferència 
d’armament, a països en els que 
els indicadors d’inseguretat i mo-
viment de població evidenciaven 
una especial situació de vulne-
rabilitat per a la població civil”.
L’estat espanyol no és aliè a aquest 
negoci poc ètic. Un exemple és 
Aràbia Saudita, què no és un país 
amb refugiats però està directa-
ment implicada en la guerra del 
Iemen. Les vendes d’armes es-
panyoles a l’Aràbia Saudita es 
van multiplicar per 20 en els dar-

rers quatre anys de l’estudi, de 
35.269 milions d’€ el bienni 2011-
12 a 699.299 milions d’€ el bienni 
2013-14. Ens podem preguntar quin 
paper juguen els mitjans de comu-
nicació. Informen sobre l’epidèmia 
de còlera del Iemen, però informen 
dels milers de morts causats pels 
bombardejos de l’Aràbia Saudi-
ta? Sembla que el valor dels morts 
pels mitjans de comunicació varia 
segons sigui el seu origen, o potser 
segons el negoci? Ja ho deia el bri-
tànic Chesterton, “els capitalistes 
(amos) dels mitjans de comunica-
ció són la censura”.

200 persones per a alimentar mem-
bres de mesa i apoderats, a aquelles 
persones que van aguantar hores fent 
cua. També cal fer un agraïment es-
pecial al gran suport que va obtenir 
l’aturada/ vaga general del dia 3: els 
carrers de Castellar deserts amb els 
comerços tancats, la pell de gallina 
en veure la gentada aplegada davant 
l’ajuntament dient que, per damunt 
de tot, som una societat avançada a 
qui repugna la violència.
I, fins i tot, crec que cal agrair les per-
sones que van participar a la manifes-
tació a favor de la unitat de España. 
Des de la més absoluta discrepància i 
respecte, és la mostra que som un país 
divers que resoldrà sempre les seves le-
gítimes diferències a les urnes.
Deia que la declaració d’ahir al Parla-
ment ens va sorprendre a molts i obre 
definitivament la via catalana cap a la 
independència, emmirallada en l’eslove-
na. La independència estarà en parada 
tècnica unes setmanes fins al moment 
de la seva declaració (unes setmanes 
que caldria acotar en el temps), però 
no hi renunciem. La independència no 
ha de ser reconeguda per l’Estat espa-
nyol i sí per la comunitat internacional i 
pel poble de Catalunya. Mantenim totes 
les vies obertes de la negociació interna-
cional, i sembla que hi haurà noves en 
breu. Les reaccions de la premsa inter-
nacional n’és una bona mostra.

tat sempre tindrà la mà estesa a la 
negociació, sigui el govern espanyol 
o siguin mediadors internacionals. 
L’opinió internacional ha de cons-
tatar que hem fet tot el possible i, 
fins i tot, l’impossible perquè el que 
estem fent arribi a bon port perquè 
si no haurem perdut abans d’hora.
Malgrat estar en un moment delicat, 
que ningú es pensi que anem amb 
el lliri a la mà. Un cop s’esgoti el pe-
ríode de suspensió, la declaració 
d’independència entrarà en vigor, 
sigui quin sigui el resultat de la me-
diació. No hem estat els primers en 
fer-ho, Eslovènia n’és un exemple: 
van declarar la independència i la 
van suspendre durant uns mesos a 
fi d’arribar a acords i negociar amb 
el govern iugoslau. Per tant, ara hem 
d’estar més serens que mai i fer con-
fiança al nostre govern que, de mo-
ment, ha complert estricta i satis-
factòriament el full de ruta marcat. 
No és gens fàcil estendre la mà a qui 
t’amenaça amb empresonar-te, em-
bargar-te el patrimoni, et titlla de 
colpista i reprimeix violentament 
els teus ciutadans. Però moltes ve-
gades a la vida un ha de triar entre 
el que és correcte i el que és fàcil i, 
en aquest cas, creiem que estem 
fent el correcte. 

ve de la página 10 Tenim la legitimitat, la força de la de-
mocràcia, el suport del poble de Cata-
lunya, el mandat de les urnes i la majo-
ria al Parlament. I el focus posat en la 
debilitat de l’Estat espanyol.
Hem entrat en el moment de gestionar 
les emocions i les contradiccions, d’afi-
nar en el diagnòstic i deixar la banda 
l’èpica per a centrar-nos en l’eficiència. 
El moment de guanyar.
Com bé deia algú ahir, ens hauria agra-
dat la via escocesa i seguim l’eslove-
na. Però Eslovènia és independent i 
Escòcia no.
Moltíssimes gràcies per tot el que esteu 
fent pel país. L’esforç pagarà la pena.
*portaveu d’ERC
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+ inFo: 
www.castellarvalles.cat

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

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

5 Busos pER HoRA 
A sABADEll 

Tauler d’Anuncis Municipal

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

Dies: del 16 al 20 d’octubre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, pintarem els 
vidres. i dimecres 18, 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: 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: 
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 

FEM DissABTE!

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi:
dissabte 14 d’octubre, 
pl. dels Horts i pl. del molí.

properes setmanes:
Ds. 21 d’octubre, 
pl. emili altimira
Ds. 28 d’octubre, 
pl. mas romeu (c. Virreina)
Ds. 4 de novembre, 
parc de canyelles.

gastronomia

De callos i capipota

Soc de menuts, molt, especialment 
d’aquells que ofereixen textures ge-
latinoses que, com diu un amic meu, 
al final fan que se t’enganxin els lla-
vis: peus, morro o orella de porc, cap 
i pota de vedella... Però també galtes, 
fetge i altres ‘delícies porques’.

La ‘casquería’, com en diuen 
els castellans, havia esdevingut una 
menja poc valorada, arraconada a la 
carta dels esmorzars de forquilla ‘ru-
rals’, però l’alta cuina els ha revalorit-
zat. Aquests restaurants necessiten 
molta mà d’obra perquè les elabora-
cions s’han complicat, i per no dispa-
rar els preus, recorren a productes ba-
rats abans impensables en menús de 
cent euros, com els ous, les sardines, 
les galtes o la cansalada, que tracten 
amb noves tècniques i presentacions.

Els ous ens els donen cuits a baixa 
temperatura, com la cansalada; les 
sardines, fumades, i els menuts, ba-
tejats amb eufemismes. Per exemple, 
allò tan bo que potser heu tastat i que 
en diuen melós, en realitat són galtes, 
probablement de vedella: no són pas 
més bones si els canviem el nom, però 
entren més bé per a molta gent. Re-
centment vam preparar amb la meva 
dona un dinar de casament i vam cul-
minar l’àpat amb un melós de vedella 
al vi negre amb ceps que, malgrat tot el 

que havien menjat abans, tothom es va 
acabar. Potser si n’haguéssim dit galtes 
en lloc de melós, l’àpat els hauria sem-
blat de menys categoria, i en canvi van 
xalar de valent amb l’extraordinària 
melositat de la galta ben cuita.

També s’han tornat a posar de 
moda els callos i el capipota, tradi-
cional o modernitzat, però amb una 
certa confusió. El capipota és, com 
diu el seu nom, un plat de cap i pota 
de vedella, a diferència dels callos, que 
tenen com a base la tripa (de vedella o 
de xai) i també porten xoriç, botifarró 
i/o pernil. D’aquests callos també ano-
menats a la madrilenya en trobem a 
molts llocs, a diferència del capipota 
de veritat, perquè la pota de vedella, 
de textura gelatinosa i tendinosa si-
milar als peus de porc, s’està perdent 
i es fa difícil comprar-ne.

La fórmula que aquí s’ha anat con-
solidant i se’ns ofereix habitualment 
com a capipota o com a callos en reali-
tat és una barreja dels dos plats, i per 
ser exactes n’hauríem de dir-ne cap i 
tripa, o callos a la catalana, nom que 
ja dona idea que són diferents. Que el 
nom és important, pot induir a confusió 
i no costa res dir les coses pel seu nom.

Per confirmar aquesta tesi, vaig 
visitar dies enrere dos restaurants en-
frontats (perquè estan un enfront de l’al-
tre) al carrer Galícia amb Tarragona, i 
que anuncien com a especialitat els ca-
llos i n’havia llegit coses bones a la xarxa.

el 
Menjador

Aneu-hi: 
si us agrada menjar de tapes

per norma Xaloc

Fugiu-ne:si voleu estovalles de lli

C. Galícia, 8
Tel. 937 47 48 52
www.facebook.com/pernorma.xaloc

cassoleta de ferro que fa goig. Però te-
nien una pega, important: estaven in-
sípids, no una mica, sinó molt. Hi vam 
afegir força sal i van millorar, però és 
un error que espero que no sigui ha-
bitual i que va treure punts al plat.

Més al punt estaven els calamar-
sons (puntillitas), ben arrebossats i 
cruixents, i també les croquetes, i em 
vaig prometre tornar-hi un altre dia 
a tastar la cua de bou a la cordovesa.

Prometo seguir ‘investigant’ i ‘sa-
crificant-me’ per oferir-vos noves pistes 
d’on menjar bons callos, i us agrairé si 
me’n doneu, perquè és un plat que me-
reix un lloc d’honor al nostre receptari.

Llàstima que al mercat de Cas-
tellar no hi hagi parada de menuts on 
comprar tripa o cap i pota, o tants altres 
productes arraconats com el fetge, que 
no hi ha plat més gustós que el fetge de 
xai amb ceba ben confitada. Però d’això 
en podem parlar un altre dia.

El primer, el bar-restaurant Per 
Norma Xaloc, que no coneixia i ens va 
agradar força (per exemple els cala-
mars a l’andalusa), és un local senzill, 
que fa tapes i entrepans i un menú del 
dia a bon preu, 9 €. Els habituals en des-
taquen també les xips de carxofa o la 
torrada amb albergínia, formatge i mel.

Com imaginava, els seus callos 
són cap i tripa, porten daus de pernil 
i els serveixen en una terrina de fang, 
en una ració que em va semblar es-
cassa; costen 6,90€. Són força bons, 
però els manca un ingredient fona-
mental: el bitxo. Els callos han de 
picar una mica, sense matar el gust 
dels ingredients, però han de tenir 
xispa i a aquests els faltava.

Al Miscelanea, a l’altra banda 
del carrer, els callos sí que tenen el 
punt picant que demana el plat, la 
ració és un euro més cara però també 
és més generosa i la serveixen en una 

 Manel Bonafacia

**l’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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esportsexcursionisme

Cap de setmana de caminades
Les marxes populars 
van ser protagonistes 
del cap de setmana 
esportiu castellarenc 
amb la Marxa infantil 
i la Ronda Vallesana

Aquest cap de setmana, les camina-
des populars van envair el territori 
castellarenc amb la celebració de 
dues de les més importants del Vallès 
Occidental. D’una banda la 56a edi-
ció de la Marxa Infantil de Regulari-
tat, organitzada pel Centre Excursio-
nista Castellar i d’altra, la 38a Ronda 
Vallesana de la Unió Excursionista 
de Sabadell, van fer protagonista a 
Castellar durant el cap de setmana.

La 56a edició de la Marxa Infan-
til de Regularitat, el 27è Trofeu Josep 
Coll i la 14a oberta als adults va re-
unir prop de 174 parelles de nenes i 
nens que van voltar pels entorns de 
Castellar amb l’objectiu de conèixer 
el seu entorn i aprendre a caminar 
amb continuïtat, sense córrer i sense 
entretenir-se.

La marxa, disputada des de 
l’any 1961 i oberta a la participació 
mixta d’infant-adult des del 2003, 
va donar el tret de sortida a les  8.30 
hores des de la plaça Major, per com-
pletar el recorregut de 9,5 quilòme-
tres -enguany amb un desnivell po-
sitiu de 360 metres- en un temps 
aproximat de tres hores i mitja.

La marxa va passar per indrets 
com la font de l’Esquirol, Mas Canye-
lles, la Serra de Pinós, on els partici-
pants van aturar-se a fer l’esmorzar, 
l’Airesol i el parc de Canyelles, fins a 
arribar a la zona de jocs de la plaça 
Major de Castellar.  

De les 174 parelles participants, 
només cinc no van aconseguir arri-
bar a la meta i pròximament el Cen-

tre Excursionista donarà a conèixer 
els resultats definitius de la prova, tot 
i que es poden consultar els provisio-
nals al PDF penjat al web de l’entitat 
(http://centrexcursionista.entitats-
castellar.cat/).

ronda vallesana

Prop de 900 participants van fer la 
38a Ronda Vallesana, organitzada 
per la Unió Exursionista de Saba-
dell, diumenge dia 8, i que enguany 
va tenir lloc a Sant Feliu del Racó i 
Castellar del Vallès. La comissió or-
ganitzadora va preparar, com ja és 
habitual, dos recorreguts circulars; 
el curt, de 16 quilòmetres, i el llarg, 
de gairebé 23. La sortida va tenir lloc 

 Marina Antúnez / Albert san Andrés

uns nens 

travessant un 

tronc al llarg del 

recorregut de la 

56a edició de la 

Marxa infantil. 
|| q. pascual

de 7.30 a 8.30 hores a Els Saulons, al 
quilòmetre25,6 de la C-1415 -de Caste-
llar del Vallès a Terrassa. En aquesta 
edició, la UES ha comptat amb la col-
laboració del Grup de Recerca de la 
Pedra Seca del Centre Excursionista 
de Castellar per elaborar el recorre-
gut, que retroba diverses barraques 
de vinya, murs de pedra seca, forns 
de calç i altres construccions que el 
Grup ha restaurat des de fa molts 
anys i encara avui.

Persones d’edats molt diverses 
van participar, enguany, a la convo-
catòria excursionista, que va trans-
córrer per indrets tan emblemàtics 
com la masia del Girbau, els forns de 
calç de Can Solà (al terme de Mata-

depera), els forns dels Corcola, diver-
ses barraques de pedra seca, el Coll 
de Grua (només al recorregut llarg), 
la Castellassa (al recorregut llarg), 
Can Torres, l’ermita de la Mare de 
Déu de les Arenes (recorregut llarg), 
el Coll de la Rocassa, Cal Manyosa, 
terme municipal de Sant Feliu, Can 
Juliana, fins a retornar a Els Sau-
lons. L’arribada es va tancar a les 
18 hores. Durant el recorregut es va 
poder gaudir de tres controls (per a 
la ruta llarga) i dos (per a la curta), a 
més de l’avituallament principal que 
consisteix en un entrepà de botifarra 
i la coca amb xocolata, a la sortida. En 
aquesta edició de la Ronda, la UES 
va retre homenatge als pagesos de la 

contrada, que amb les seves activi-
tats agro-silvo-pastorals van saber 
posar en pràctica unes tècniques 
agrícoles que respectaven i manteni-
en la biodiversitat de la zona. A més 
dels al·licients paisatgístics que ens 
ofereixen els dos itineraris, els ex-
cursionistes van poder veure i ad-
mirar diversos testimonis de l’acti-
vitat humana passada: forns de calç, 
barraques de pedra seca, marges de 
feixes de conreu, corrals per al besti-
ar... Amb l’ajut d’un llibre que s’edi-
ta cada edició i que documenta tot 
el recorregut, els participants de la 
Ronda Vallesana van tenir l’oportu-
nitat de reflexionar sobre l’estil de 
vida actual. 
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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.

esports

La UE Castellar va tornar a caure en lliga per sisena jornada consecutiva enfront del CF 
Lloret per 3 a 1 i ja és el pitjor equip de la Primera Catalana. Els de Juan Antonio Roldán 
no van aprofitar les ocasions a la primera part i es van enfonsar a la segona després del 
primer gol local.

La derrota a la Costa Brava fa seguir una jornada més la mala ratxa blanc-i-verme-
lla i el Lloret de Mar va ser botxí d’un equip que encara no sap que és puntuar a Prime-
ra Catalana. Els de la Vila viatjaven a La Selva amb la intenció de poder sumar els pri-
mers punts, contra un rival situat a la part alta de la taula. Els de Roldán van gaudir de 
diverses ocasions durant la primera part, que podrien haver decantat la balança del cos-
tat visitant, però la falta d’encert de cara a porteria va mantenir l’empat a la mitja part.

Un gol de Rubén Martínez al 61’ desencoratjava als visitants, que abaixaven els bra-
ços abans de rebre el segon al 66’ de les botes de Riccardo Serralunga. Martínez remata-
va la feina al 69’ amb una anotació que deixava fora de combat als castellarencs. Només 
Jairo Díaz aconseguia reduir distàncies al 81’ de penal, un jugador que porta anotats qua-
tre dels sis gols de l’equip aquesta temporada. Amb la derrota, la Unió Esportiva, cuera 
del grup 1, es col·loca com el pitjor equip de 1a Catalana, ja que la Unificación Bellvitge 
suma un punt com a cuer del grup segon.

D’altra banda, el club presentarà al Pepín Valls a totes les categories del futbol base 
aquest diumenge a partir de les 10 del matí, abans que el primer equip rebi al Sabadell B 
en el derbi del Vallès Occidental.  || a. san andrÉs

Borratxera de la unió 
Esportiva a Lloret (3-1)

un jugador de la uE Castellar es lamenta d’una ocasió perduda en un partit de lliga. || a.san andrÉs

FuTBol | 1A CATALAnA

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va perdre 
per segona jornada consecutiva en lliga con-
tra del Futsal Lliçà d’Amuny (3-1) i cau a la part 
baixa de la taula.

Tot i començar obrint el marcador amb un 
gol d’Oriol Gallardo (7’), els taronges de Nando 
Sáez no van poder sumar els tres punts en-
front d’un rival complicat que va saber remun-
tar el marcador advers amb un gol d’Alejandro 
López, que neutralitzava dos minuts després el 
de Gallardo i dos de Carlos Balcarreras a la se-

La ‘Taronja Mecànica’ acaba 
espremuda a Lliçà (3-1)

oriol Gallardo pressiona un jugador del lliçà, durant el partit a casa de la temporada passada. || a.san andrÉs

Els de nando Sáez no poden amb el rival

gona part, que sentenciaven un partit difícil pels 
castellarencs.

Amb la derrota, el FS Castellar cau a la part 
baixa del grup 1 de Tercera Divisió, per sobre de 
l’Arrels i el Sant Cugat que encara no han acon-
seguit sumar cap punt.  

El Broncesval Montcada visitarà aquest 
dissabte (18.30 h) el Joaquim Blume on els de 
Sáez intentaran sumar punts per sortir de la zona 
complicada, en un calendari que li serà propici 
als taronges, ja que jugaran dos partits seguits 
a casa i s’enfrontaran a dos rivals directes de la 
zona baixa com el Sant Cugat i el Sant Joan de 
Vilassar a les següents jornades.  

FuTsAl | 3A DiViSió

 Albert san Andrés
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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

Sortida a 
Les Arenes
Recorregut de 8 km 
i dificultat alta

Dia: dj. 19 d’octubre, 09 h
Sortida i arribada: pl. del 
Mercat
Desplaçament en autobús

Itineraris de natura per a gent gran

Vine i
caminaVindràs?

+ Info: www.castellarvalles.cat 

Informació i inscripcions: 
17 i 18 d’octubre, de 9 
a 14 h a la Regidoria de 
Programes Socials 
(c. Portugal, 2D, · 93 714 40 40). 
Preu: 2 euros en 
concepte d’assegurança 
Organització: 
Ajuntament de Castellar 
del Vallès

esports

Gerard Tantinyà va ser l’autor del primer gol del partit al Dani pedrosa. || a.san andrÉs

Albert Cadafalch intenta superar un rival, en una imatge d’arxiu. || a.san andrÉs

HoQuEi | 1A CATALAnA

BÀsQuET | 1A CATALAnA

Patacada a casa de l’Hoquei (2-4)

La pròrroga condemna un CB Castellar dominador (66-65)

L’HC Castellar va caure a casa en-
front del CP Monjos (2-4), un rival 
directe, en un partit vital per les as-
piracions de mantenir la categoria 
dels de Fidel Truyols. Tot i el domi-
ni grana a la primera part i les mol-
tes ocasions, l’efectivitat dels visi-
tants va capgirar el marcador que 
fa sumar la quarta derrota conse-
cutiva als granes.

Res feia suposar el desenllaç del 
partit, quan abans d’haver-se jugat 
10 minuts, Gerard Tantinyà obria la 
llauna amb un primer gol -un xut col-

El CB Castellar de Raül Jodra pateix 
la primera derrota de la temporada 
a la pròrroga enfront del Tecla Sala 
de L’Hospitalet (66-65) després de 
ser superior durant la major part 
del partit.

A la quarta jornada de lliga va 
arribar la primera derrota de la tem-
porada de l’equip groc-i-negre, en-
front un Tecla Sala que aconseguia 
capgirar el marcador als últims se-
gons del temps afegit. Els de L’Hospi-
talet anaven a remolc durant tota la 
primera part, on el Castellar aconse-
guia superar l’equip de Carlos Lao al 

locat a l’escaire rival- força maco. Els 
castellarencs semblaven controlar 
un partit, amb poques arribades del 
rival i bona col·locació dels de Truyols 
a la pista i arribaven a la mitja part 
manant al partit.

A la segona, el joc s’igualava 
més i al poc de començar, els de 
Santa Margarida i els Monjos -que 
a la temporada 2013/14 van ser equip 
d’Ok Lliga- van igualar el marcador 
al Dani Pedrosa. Tot seguit, els visi-
tants aconseguien dos gols més en 
dos contraatacs, el segon per una 
pilota perduda.

Amb el marcador advers, els 
granes es bolcaven a l’atac, però el 

primer quart (10-13) i al segon (24-28).
Només la reacció dels locals al 

tercer posava en perill el resultat final 
pels interessos groc-i-negres, però 
aquests aconseguien capgirar el 38 
a 33 amb un parcial de 0-10, que els 
permetia seguir vius al partit. Des-
prés del 38 a 43 del tercer quart, tot 
semblava encarat pels de Jodra, que 
es veien sorpresos per un rival que 
aconseguia capgirar tres punts de de-
savantatge als últims segons per ar-
ribar a la pròrroga amb empat a 55.

Al temps afegit, els de Caste-
llar deixaven de portar la iniciativa 
al marcador i eren els hospitalencs  
-un dels clubs on va formar-se l’entre-
nador visitant- qui s’avançaven en el 

rival aprofitava el desordre defensiu 
de l’equip de Truyols per aconseguir 
l’1 a 4. Els locals, tot i gaudir de bons 
minuts de joc durant el segon perío-
de, no eren capaços de superar al por-
ter rival, desaprofitant bones ocasi-
ons i amb l’habitual falta de punteria.

Sobre el paper, un rival inferi-
or, que deixa al HC Castellar en una 
preocupant penúltima posició amb 
empat a zero punts amb el Caldes 
Recam Làser, al que supera per ave-
rage de gols.

La pròxima jornada, els de 
Truyols visiten la pista del CP Riu-
debitlles (dissabte, 20.00 h), un altre 
rival directe per evitar el descens.  

lluminós del Nou Pavelló del Centre.
Un triple donava un avantatge 

de tres punts als de Lao, que era in-
salvable pels castellarencs, que tot i 
la lluita fins a l’últim moment, només 
aconseguien reduir la diferència a un 
punt en els instants finals.

El Castellar, encara amb el par-
tit contra el Nou Bàsquet Olesa pen-
dent, cauen a la 13a posició amb un 
balanç de dues victòries i una derro-
ta. Amb aquesta classificació fictícia, 
els de Jodra rebran aquest diumenge 
al Puigverd, al Sedis Hidrology llei-
datà, amb qui ja es va veure les cares 
a Copa Catalunya fa dues tempora-
des. El partit no mantindrà l’horari 
habitual i es jugarà a les 18.30 h.  

 Albert san Andrés

 Albert san Andrés
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esports

Els integrants de l’Escola de Trial ‘El Bixu’ després de la prova de sant Fruitós del Bages. || cedida

El Renault 11 Turbo de Carmona i parera al RallyRACC. || a.s.a. 

Arnau Parera, present 
al RallyRACC
El castellarenc va ser copilot 
amb l’R11 de Pedro CarmonaEl biker de l’Escola de Trial ‘El Bixu’, Alan 

Rovira, ha tornat a revalidar el títol de cam-
pió de Catalunya de bike-trial després d’im-
posar-se a l’última prova disputada a Sant 
Fruitós del Bages. Els seus companys de 
l’Escola van aconseguir quatre podis més.

Després de recuperar-se de la lesió que 
va patir al Mundial a Dinamarca, Rovira va 
aconseguir guanyar la prova, proclamant-se 
campió de la categoria Minime.

D’altra banda, l’Àlex Gómez va guanyar 
la prova en categoria Promesa i es va pro-

clamar campió de Catalunya, arrodonint la 
feina feta pels pilots d’‘El Bixu’. Martí Troya 
va aconseguir la segona plaça i va endur-se’n 
el subcampionat de Catalunya de la matei-
xa categoria.

La prova de bike-trial, formada per una 
zona indoor i quatre naturals -amb tres pas-
sades- va veure com Eneko Ruz aconseguia 
classificar-se en tercera posició de la cate-
goria júnior, en el seu primer any, on també 
aconseguia el subcampionat de Catalunya, 
una fita remarcable.  || a. san andrÉs

Rovira i Gómez, campions 
de Catalunya de bike-trial

El copilot castellarenc Arnau Parera va ser un dels pocs 
privilegiats que va poder completar tots els trams del Ra-
llyRACC, prova puntuable pel World Rally Championship 
(WRC), a bord d’un Renault 11 Turbo, rèplica del que van 
fer servir els francesos Jean Ragnotti i Pierre Thimonier 
durant la temporada de 1987.

Amb Pedro Carmona al volant, emulant a Ragnotti i 
Parera fent de Thimonier, la dupla va completar les dues 
jornades d’asfalt del ral·li durant el cap de setmana, fent 
passades no competitives després de la caravana de cotxes 
del mundial de ral·lis, en una experiència que el castella-
renc va qualificar “d’excel·lent” i on va tenir l’oportunitat 
d’agafar encara més rodatge de cara a futures proves del 
Campionat de Catalunya de l’especialitat.  || a. san andrÉs

MoToR | RALLiS
BiKE TRiAl | C. CATALunyA

FuTBol (uE Castellar)

DissABTE 14 octubre
pepín Valls
09:00   aleví F – poble nou 2002 cF 
09:00   aleví g – can trias ud 
10:30   benjamí c – sabadellenca ue
10:30   benjamí e – F.terrassa Fc
11:30   prebenjamí B – eF Barberà
11:30   benjamí B – sant quirze
12:30   fem. cadet inf. – V. Vallès
14:15    aleví B – sabadell nord cF
14:15     aleví d – pB sant cugat
16:00    infantil B – roureda VdF
17:30    cadet c – molletense ud
19:30    juvenil B – sabadellenca ue

partits a fora
09:00  sant gabriel -  fem. aleví benj. 
10:30    eF sabadell -  benjamí a 
11:30    can rull -  prebenjamí a
11:30    sant quirze -  benjamí d 
13:00    aristoi Fa -  aleví c 
15:30    eF Barberà -  infantil c 
16:00    manresa ce -  infantil a 
18:30    can rull r. t. cFu -  cadet a 
19:15    cerdanyola -  juvenil a 

DiuMEnGE 15 octubre
pepín Valls
10:00  presentació equips  2017-18 
12:15     amateur – sabadell B 
15:00    cadet B – cercle sabadellès 
17:00    fem. juv.cad. – Viladecavalls 

partits a fora
10:00   san lorenzo ud -  aleví e 
12:30   santa perpètua -  juvenil c 
14:00    m. lanzarote -  fem. inf. aleví

AGEnDA
SETMAnA DEL 13 AL 19 D’oCTuBRE

HoQuEi  (HC Castellar)

DissABTE 14 octubre
pavelló Dani pedrosa
16:00   aleví B -  Hc palau p.
17:15     juvenil -  cH claret

partits a fora
12:45   cp manresa -  infantil B
14:00   aleví a -  ct Barcino
20:00  cp riudebitlles -  sènior a

DiuMEnGE 14 octubre
partits fora
10:15   cH mataró -  femení

FuTBol sAlA (Fs Castellar)

DissABTE 14 octubre
pavelló Joaquim Blume
12:45    infantil B – olímpic Floresta
15:45     aleví B – ripollet Fs
17:00    juvenil a – montmeló ae
18:30    sènior a –  cFs montcada
20:00   cadet B – sant cugat Fs

partits a fora
09:00  g. serra -  prebenjamí B
10:00    cerdanyola -  benjamí B
11:45    ripollet Fs –  prebenjamí a
15:00    castellbisbal Fs -  sènior B
17:30    Futsal terrassa ce -  juvenil B

DiuMEnGE 15 octubre
pavelló Joaquim Blume
10:15     benjamí a – pia sabadell
11:30     aleví a – ae montornès Fs
12:45   infantil a –  cornellà cFs
14:00   cadet a – palau plegamans

BÀsQuET (CB Castellar)

DissABTE 14 octubre
pavelló puigverd
18:00     júnior  – ue sant cugat

DiuMEnGE 15 octubre
pavelló puigverd
10:30     preinfantil  – cn terrassa
16:40     sots 25  – cB castelldefels
18:30     sènior a  – sedis

partits a fora
17:30    cB manlleu -  sots 25 fem.
19:30    uB lleida -  sots 21 
19:30    cB Viladecavalls -  sènior B 

lloret - uE Castellar 3-1
Farners - can Vidalet 2-2
sabadell B - Banyoles 1-0
sant cugat - llagostera B 0-2
grama - san Juan  2-1
Júpiter - manlleu 1-0
cardedeu - mollet 1-2
la Jonquera - manresa 0-1
Vic - montañesa 0-1

masquefa - sant cugat 2-2
andorra - reus deportiu 9-4
Bell-lloc - Juneda 3-4
Vendrell - riudebitlles 5-3
sant Just - caldes m. 9-3
HC Castellar - Monjos 2-4
sentmenat - reus ploms 5-4
s. perpètua - cerdanyola 5/11/17

lloret - sant Joan V. 1-0
montsant - Vacarisses 3-2
montcada - arrahona 1-3
lliçà - Fs Castellar 3-1
ripollet - ciutat mataró 6-1
Vallseca - premià 5-3
isur - arrels 5-2
grama - sant cugat 7-1

claret - Jac sants B 69-60
aese - collblanc B 71-59
gavà - almeda 69-79
olesa - Viladecans 70-48
Tecla sala - CB Castellar 66-65
sedis - la palma 72-82
prat - sant Boi 60-58
roser B - sant Joan despí 47-57

FuTBol FuTBol sAlA BÀsQuET HoQuEi pATins
1A CATALAnA · GRuP i · j6 TERCERA DiViSió · GRuP i, j 3 1A CATALAnA· GRuP ii · j4 1A CATALAnA · GRuP B · j4

ce Farners 13 6 4 1 1
cF can Vidalet 12 6 3 3 0
Fe grama 12 6 3 3 0
ue llagostera B 11 5 3 2 0
cF montañesa 10 6 3 1 2
cF lloret 10 6 3 1 2
aec manlleu 10 6 3 1 2
Vic uec 9 6 2 3 1
ce manresa 8 5 2 2 1
ce sabadell B 8 5 2 2 1
ue la Jonquera 7 6 2 1 3
san Juan at. mont. 6 6 2 0 4
mollet ue 6 6 1 3 2
ce Banyoles 6 6 2 0 4
ce Jupiter  6 6 1 3 2
sant cugat Fc 4 5 1 1 3
Fc cardedeu 4 6 1 1 4
uE Castellar 0 6 0 0 6

ripollet Fs 9 3 3 0 0
lloret costa Brava 9 3 3 0 0
estel Vallseca 7 3 2 1 0
cFs montcada 6 3 2 0 1
grups arrahona Fsc  6 3 2 0 1
Fs montsant 6 3 2 0 1
isur Fs 6 3 2 0 1
Fe grama 5 3 1 2 0
ce Vacarisses 4 3 1 1 1
Futsal llià d’amunt 3 3 1 0 2
cFs c. de mataró 3 3 1 0 2
premià de mar cFs 3 3 1 0 2
sant Joan de V. Fs 1 3 0 1 2
Fs Castellar 1 3 0 1 2
aeFs arrels 0 3 0 0 3
sant cugat Fs 0 3 0 0 3

Bc sant Joan despí   4 3 1
aese  4 3 1
collblanc-torrassa B 4 3 1
cB prat  4 3 1
Bàsquet almeda  4 2 2
Bc tecla sala  4 2 2
cB gavà  4 2 2
nou Bàsquet olesa  3 2 1
cB Viladecans  4 1 3
Basquet sant Boi   3 2 1
cB la palma  4 1 3
ue claret  4 1 3
CB Castellar A  3 2 1
cB roser B  3 1 2
sedis Hidrology  3 1 2
Jac sants B  3 0 3

ClAssiFiCACiÓ  pJ pG ppClAssiFiCACiÓ pT pJ pG pE pp ClAssiFiCACiÓ pT pJ pG pE pp ClAssiFiCACiÓ pT pJ pG pE pp

Hc sentmenat 9 4 3 0 1
ce Vendrell 9 4 3 0 1
ll-llista Juneda 9 3 3 0 0
cn reus ploms 9 4 3 0 1
cp monjos 6 4 2 0 2
Hc sant Just 6 3 2 0 1
cH santa perpètua 6 3 2 0 1
andorra Hc 6 3 2 0 1
cp riudebitlles 4 4 1 1 2
pHc sant cugat 4 3 1 1 1
cerdanyola cH 3 2 1 0 1
cp Bell-lloc 3 3 1 0 2
reus deportiu 3 3 1 0 2
cp masquefa 2 3 0 2 1
HC Castellar 0 4 0 0 4
cH caldes m. 0 4 0 0 4

HoQuEi  (HC Castellar)

DissABTE 14 octubre
partits sala blava Espai Tolrà
11:00   att castellar sènior  
 preferent- cn sabadell
11:00  att castellar sènior  
 2ª B- cn sabadell
 



DEL 13 AL 19 D’octubrE DE 2017 17



DEL 13 AL 19 D’octubrE DE 201718

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 5 a l’11 d’octubre

Es necessita:

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

· Mecànic/a muntador/a d’estructures 
d’alumini
· Mecànic/a industrial
· Mosso/a magatzem
· oficial 3a fàbrica
· Personal de neteja
· Professor/a d’anglès extraescolar
· Professors/es educació primària
· Responsable manteniment electromecànic
· Soldador/a
· Torner/a convencional

cultura correllengua 2017

 
la pel·lícula ‘Cars 3’ s’ha 
programat per dissabte a 
l’Auditori Municipal

dissabte, a les 12  i a les 16.30 h, es 
projectarà la pel·lícula ‘cars 3’ a l’au-
ditori municipal. sorprès per una 

nova generació de corredors ultra-
ràpids, el llegendari rayo mcqueen 
queda relegat de l’esport que tan es-
tima. per reprendre la seva carrera, 
necessitarà l’ajut d’una jove mecàni-
ca de carreres,  cruz ramírez, que té 
el seu propi pla per guanyar. 

El Ball de Bastons se’n va 
cap a salou a la V Trobada 
bastonera

dissabte passat, la colla de petits del 
Ball de Bastons de castellar va parti-
cipar al correllengua, durant el matí, a 

la plaça calissó. a la tarda, la colla de 
grans va fer una sorpresa de l’ex ba-
lladora noelia rodríguez, que es ca-
sava a la masia can pagès de canove-
lles. aquest proper dissabte 14, la colla 
bastonera es desplaçarà a salou amb 
motiu de la V trobada bastonera. 

La Coordinadora d’Associacions per 
la Llengua Catalana (CAL) va fer ar-
ribar la simbòlica flama a la Plaça 
Calissó, dissabte a la tarda. L’orga-
nització va llegir el manifest de l’es-
criptora Núria Cadenes que, a més 
de preconitzar la llengua i la cultura 
catalana, anava carregat de reivindi-
cacions nacionals.

La presència dels tabalers de 
Manresa va animar rítmicament l’ar-
ribada de la flama i l’encesa dels qua-
tre punts cardinals dels països cata-
lans: Salses, Guardamar, Fraga i Maó. 
Seguidament, Núria Cadenes va em-
prendre la lectura del manifest, que 
tal com afirma el propi text, es pot de-
finir en quatre mots: “Hem resistit. 
Ara, avancem”.

El manifest recorre a l’escriptor 
Joan Fuster per especificar la defen-
sa de la llengua “no només com una 
forma comuna de parlar, i per tant 
de conviure, sinó també com a su-
port d’una cultura”. El text, a més, 
denuncia “l’obstinació per eliminar 
la llengua catalana” per part dels es-
tats espanyol i francès i també fa un 
repàs de la supervivència del català, 
després de patir l’exili i la dictadura.

La CAL s’ha explicitat a favor 
del Sí al referèndum i ha treballat 
perquè es pogués realitzar. La crida 

del manifest a avançar fa referència 
a la seguretat d’aconseguir un estat 
propi, en forma de república, “que li 
doni estructura i cobertura i espai 
normalitzat” a la llengua.

“Defensar la llengua per nos-
altres és defensar la futura repú-
blica catalana. El català ha d’estar 
protegit i ha de ser vehicular, ha de 
tenir un estatus com es mereix”, de-
fensa en el mateix sentit, Mireia Sans, 
portaveu de la CAL.

En referència al context polític, 
Sans va expressar la seva preocupa-
ció perquè la situació hauria pogut 
obligar a suspendre l’acte del Cor-
rellengua. “Finalment no ha estat 

Reivindicació nacional al Correllengua

la Flama de la llengua del Correllengua, a la plaça d’El Mirador ||  q. pascual

nombrosos castellarencs van voler immortalitzar l’arribada de la flama . || q. pascual

La Plaça Calissó va 
acollir la simbòlica 
encesa de flama, el 
dissabte a la tarda

  G. plans / Redacció

així i hem celebrat l’acte com cada 
any, demostrant que la voluntat de 
defensar la nostra llengua segueix 
vigent”, va expressar, alleugerida.

A banda de l’arribada de la 
Flama, la CAL va programar altres 
actes al voltant del Corellengua 2017. 
Divendres al vespre, Pebrot Comedy 
es va encarregar d’arrencar rialles al 
públic amb un espectacle de monòlegs 
a la Sala de Butxaca de l’Ateneu. Dis-
sabte al matí, després de servir-se un 
esmorzar de coca i xocolata per a tot-
hom a la plaça Calissó, la contacontes 
Marina Antúnez fa oferir una sessió 
infantil al voltant de la figura de Lola 
Anglada, il·lustradora i narradora in-
fantil que enguany va ser homenatja-
da al Correllengua d’arreu del país, 
també a Castellar del Vallès.

L’activitat va seguir amb el Ball 
de Bastons. També es van dur a terme 
tallers infnatils de bitlles catalanes, 
maquillatge i xapes. Cal destacar que 
també les escoles de Castellar van par-
ticipar del Correllengua fent arribar 
diversos treballs manuals referits al 
personatge de Lola Anglada o al tema 
principal del Correllengua (llengua, 
cultura i llibertat) que es van poder 
veure exposats durant tot el matí a 
la plaça Calissó.

A la tarda, dissabte, els actes es 
van traslladar a la plaça d’El Mirador, 
a partir de les 18 hores. Es van dur a 
terme les següents activitats popu-
lars: cants de la coral Xiribec, poe-
mes de suport Castellar, danses del 
Ball de Gitanes i ball dels Gegants de 
l’Esbart Teatral de Castellar.

El Correllengua no es dona per 
finalitzat, ja que per aquest dissabte 
s’ha previst una caminada amb Ca-
minant amb la història: “República i 
Guerra Civil”. La sortida s’iniciarà a 
l’antic Ajuntament, al carrer Major. 
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culturajornades europees del patrimoni

Castellar celebra 
l’any Bertrana
Les jornades Europees del Patrimoni van 
incloure, també, una passejada vitivinícola 
fins a Can Borrell, amb tast final

sílvia nicolàs va parlar de la figura d’Aurora Bertrana durant les jornades de dissabte . || q. pascual

Joan Roura davant d’una barraca de pedra seca. || cedida

A principis del segle XX no era fàcil que algú 
s’atrevís a pronunciar-se en públic, reflexiva-
ment i sense embuts, sobre la prostitució lliure. 
I encara menys, una dona en un mitjà de comu-
nicació. Però per Aurora Bertrana, escriptora i 
periodista abanderada d’un feminisme incipient, 
no era un tema tabú. En un article transgressor 
sobre la qüestió alertava la societat, profunda-
ment masclista: “prego al lector que no s’esve-
ri”. Dissabte passat, amb motiu de les Jornades 
Europees del Patrimoni i de l’Any Bertrana, es 
va celebrar un vermut literari, per destacar-ne 
la figura literària.

Simbòlicament, l’acte va fer-se a Can Julia-
na, el mateix lloc en què el poeta local, Joan Arús, 
va organitzar uns Jocs Florals clandestins l’any 
1967, en plena dictadura.

Va comptar amb la col·laboració d’ERC Cas-
tellar, la Institució de les Lletres Catalanes, Can 
Juliana i els poetes Desclot, Sellent i Rocabert. 

Antoni Seguí i Eulàlia Sagrera, de l’Arxiu 
d’Història, van rememorar-ne la celebració. Es 
tractava d’una festa poètica, una reunió anual, que 
mobilitzava il·lustres literaris que van esdevenir 
els capdavanters de la Renaixença catalana. En 
aquells jocs florals de Castellar es va commemo-
rar el centenari de Prudenci Bertrana, pare d’Au-
rora. La seva filla, per a l’ocasió, va fer un discurs, 
que es va enregistrar i es va poder escoltar a l’acte.

A l’àudio,  s’aprecia com Aurora Bertrana es 
refereix a la prosa “naturalista i acurada, for-
mada amb el contacte amb la terra”, del seu 
pare, que “no és per llegir a l’autobús, ni tampoc 
mentre s’escolta música”. D’ell en va heretar la 
passió per la música i per les lletres.

Aurora Bertrana era culte, sensibilitzada, i 
va esdevenir una referent feminista en un moment 
en què la dona se situava en un eix immòbil, la llar. 
Aurora va apostar per un projecte d’universitat 
obrera femenina, encara que no li va sortir bé; va 
obrir la ment viatjant i es va amarar d’altres cul-
tures; va adquirir un compromís polític tan fort 
que li va costar el matrimoni; tampoc es va ple-
gar mai a la servitud dels diners; i va ser sempre 
lliure, no en el sentit d’eixelebrada, sinó que feia 
el que li venia de gust.

Sílvia Nicolàs, estudiosa de la seva obra, va 
descriure el recorregut d’Aurora Bertrana, a qui 
considera “un exemple que va reivindicar un 
canvi per a les dones en molts camps”. L’his-
toriador gironí Xavier Carmeniu va detallar-ne 
la biografia i destaca, sobretot, que “l’Any Ber-
trana és molt important per destacar les figu-
res de Prudenci, que és un personatge que va 
viure una època molt difícil per la cultura ca-
talana, i d’Aurora, que com a dona escriptora 
no ha tingut l’atenció que es mereixia”.

Per cloure l’acte,  Miquel Desclot, Òscar Ro-
cabert i Joan Sallent, van fer una lectura de poe-
mes inèdits, composts per a l’ocasió. Un recital, 
previ al vermut, que va emular els jocs florals, en 
què es premiaven tres temàtiques: pàtria, fe i amor. 

la jornada de diumenge

Diumenge, les Jornades Europees del Patrimo-
ni van començar a les 10 h a l’Arxiu d’Història. 
Van comptar amb la col·laboració de Can Bor-
rell, el Grup de la Pedra Seca del CEC, Cal Go-
rina i la Masia La Muntada. “Allí mateix vam 
veure l’exposició ‘Construint el territori’ i 
la petita exposició del patrimoni vitiviníco-
la de Castellar”, diu Oriol Vicente, president 
de l’Arxiu d’Història de Castellar. Seguidament, 
a Cal Gorina, la comitiva va visitar un trull (el 
molí, els cups, la premsa de vi). “Vam seguir 
cap a Can Borrell visitant diverses barra-
ques de vinya, murs de pedra seca”, segons 
Vicente, infraestructures relacionades amb la 
viticultura. Joan Roura, del Grup de Recerca 
de la Pedra Seca, va ser l’encarregat de fer les 
explicacions pertinents. 

A Can Borrell s’hi van concentrar més 
de 50 persones, que van gaudir de l’atenció de 
la responsable de Can Borrell en un projecte 
d’esdeveniments i casaments. A continuació, 
es va poder visitar la casa modernista. Anton 
Carbonell, del Col·lectiu Pere Quart, va fer una 
introducció relacionant Pere Quart amb Can 
Borrell. “El seu tiet és qui va pagar l’edifici 
modernista, també el del Marquet de les Ro-
ques, era un capellà peculiar”, apunta Vicen-
te. Es van llegir poemes de Pere Quart relacio-
nats amb Can Borrell i, finalment, es va fer un 
tast de vins, a càrrec de la sommelier Clara An-
túnez, de quatre varietats tradicionals: pansa 
blanca, picapoll, ull de llebre i samsó, i sumoll, 
“projectes de petits cellers, la majoria, del 
Vallès i del Bages”.   || G. p. / M. A.
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+ info: 
tels. 93 714 22 19 (Colobrers) 
i 93 714 37 15 (El Coral)

Moments de descoberta: 
0 a 12 mesos, dt. de 10 a 12 h
Moments d’expressió: 
12 a 36 mesos, dj. de 10 a 12 h

Servei municipal d’atenció a la 
petita infància obert a les famílies 
amb infants de 0 a 3 anys 
Escola Bressol Municipal Colobrers

cultura

Accent al Dia Mundial de Salut Mental

D’esquerra a dreta, Míriam Aguado, Joan solé, Albert ibars, MònicaMimó, Marina Antúnez i Dolors Ruíz.  || BiBlioteca

Actuació de 

pols indigo. 
|| cedida

Dimarts passat, a les 19.30 hores, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort va 
acollir un acte commemoratiu en el  
Dia Mundial de la Salut Mental, que 
va dur a terme amb la col·laboració 
de Suport Castellar. Hi van assistir 
unes 25 persones, algunes, de l’en-
titat de Suport Castellar. 

Per a l’ocasió, es van llegir tex-
tos que fan referència a algunes de 
les malalties mentals que les per-
sones patim: autisme, esquizofrè-
nia, anorèxia, síndrome d’Asperger 
i depressió.

La selecció de textos va inclou-
re fragments relacionats amb els lli-
bres Esquizo: històries reals, de Ricar-
do Ruiz Garzón; Mi querido Gabriel, 
de Halfdan W. Freihow, i Per què 
salto?, de Naoki Higashida. També 

La Biblioteca va 
fer -se ressò de 
l’efemèride amb 
un acte literari

  Redacció

es van llegir textos de Judith Segarra 
i Estel Soler i poemes de Núria San-
tander i de La Princesa Inca.

Els encarregats de les lectures 
van ser Albert Ibars, Dolors Ruíz, 
Joan Solé, Marina Antúnez i Mòni-
ca Mimó, que també es va encarre-

CoMMEMoRACiÓ | BiBLioTECA

gar de dirigir la sessió. L’acompa-
nyament musical va anar a càrrec 
de Míriam Aguado, component del 
grup Moments i cantautora, que 
va interpretar dos temes propis i 
una versió

L’audiència va rebre molt po-

sitivament aquest acte, que ser-
veix per donar visibilitat a malal-
ties a les que tots estem exposats. 
“Ningú està exempt de patir una 
malaltia mental, hem de tenir 
cura de la nostra salut”, va ex-
pressar Mimó a l’inici de l’acte.   

ToTHiCAp | EnTiTAT

Aquest mes d’octubre, l’entitat cas-
tellarenca Tothicap ha programat 
diverses activitats per a procurar 
l’autocura i el benestar de les per-
sones. 

Els dies 17, 24 i 31 d’octubre, 
s’ha previst un taller de Qi Gong (Txi 
Kung), de 19 a 20 h, amb un treball 
d’equilibri físic i emocional. Tindrà 
lloc al Casal Catalunya, al carrer de 
Prat de la Riba, 17, i anirà a càrrec 
de Celia Sànchez.

Els dies 19 i 26 d’octubre, de 19 
a 20 h,  hi haurà taller de flexibili-
tat, respiració i relaxació a càrrec, 
també, de Celia Sànchez. 

I per divendres 20, d’octubre 
a les 18 hores, s’ha previst una xer-
rada que porta per nom ‘Aquí i ara. 
Com gestionar les emocions’ que 
tindrà lloc a les golfes de Ca l’Al-
berola, al passeig Tolrà, 3. La ses-
sió anirà a càrrec de Núria Castro i 
Núria Santander.  

Totes les activitats de Tothicap 
demanen una aportació de 3 euros 
per sessió, destinats a Suport Cas-
tellar. Les places són limitades i les 
inscripcions es poden fer al telèfon 
649545803 i al correu tothicapcas-
tellar@gmail.com.  || m. a.

Tothicap ofereix 
tallers i xerrades 
per a l’octubre

ConCERT | TRio MuSiCAL

Pols Indigo van 
actuar a Cal Calissó, 
dissabte passat

La nit de dissabte 7 d’octubre, Cal Calissó 
va sonar a ritme de Pols Indigo, un trio que 
va oferir a Castellar un repertori de versi-
ons de diversos cantautors, “adaptades al 
nostre estil”, deia Jordi Castells, piano de 
la banda sabadellenca. Van cantar peces en 
portuguès, francès,  “tocant diferents es-
tils, com els fados, tradicional catalana i 

francesa”, explicava Sergi Llobet, respon-
sable de Cal Calissó.

Juntament amb Ruben Gilgado, contra-
baix i Laura González a la veu, la formació 
busca la constant connexió entre ells. “Ens 
basem molt amb la música improvisada”, 
afegeix el músic. Ofereixen un estil intimis-
ta i busquen “remoure les consciències”. 

Com a músics, ja havien tocat plegats 
abans d’unir-se com a Pols Indigo,  “un pro-
jecte que hem començat aquest any”, diu 
Castells. 

Els músics venen del jazz i del clàssi-
ca. “ i, de moment, no ens hem plantejat 
gravar un disc”, tot i que sí que han gravat 
els concert. “El públic , molt entregat, va 
demanar diferents bisos al final per aca-
bar de tancar la ni”, diu Llobet.   || m. a.
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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 

DOLCE 
VITA
Amb el Mag Lari

Ds. 21 d’octubre 
18.00 h

culturadansa

Crònica

direcció: Camut Band

títol: ‘Big Drums’

intèrprets: lluís Méndez, Toni Es-
pañol, Rafael Méndez, Guillem 
Alonso, Jordi satorra, Estefa-
nia porqueras, Víctor Bea, Héc-
tor Casero, Terry Terrassa, David 
Egea, José sala, nuria Cela, sara 
Vázquez, María sol Gago, linda 
Maestrini i Carles Ronda

lloc: Auditori Municipal

Hora: 20.30 h

dia:  7 d’octubre de 2017

Més de 100 persones van assistir, dis-
sabte al vespre, a l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont per gaudir dels ‘Big 
Drums’ de la Camut Band, una com-
panyia de dansa que va sorprendre 
gratament el públic, amb els sons de 
claqué i percussions africanes.

L’assistència va poder veure 
un espectacle molt orgànic d’uns ba-
llarins i músics que jugaven cons-
tantment amb el moviment, el so de 

tambors, les sabates de claqué i sons 
guturals, expressant així els senti-
ments humans a través d’un llen-
guatge diferent al que estem acostu-
mats a utilitzar.

A l’escenari, cinc artistes - una ba-
llarina, dos ballarins i dos músics - són 
els qui van protagonitzar ‘Big Drums’, 
el darrer espectacle de la companyia, 
que recupera i modula un espectacle 
anterior titulat ‘La vida és ritme’.

Els components de la Camut 
Band, capitanejats per Lluís Méndez 

‘Big Drums’, una experiència orgànica

sorra en ser fregada per les sabates, 
de les pròpies veus convertides en so, 
la companyia Camut Band va tornar a 
demostrar que s’ha guanyat l’èxit que 
ja l’acompanya des de l’estrena de ‘Big 
Drums’ a la Tívoli de Barcelona, i que 
segueix tenint allà on puja a l’escenari. 

La regidoria de Cultura ha fet, 
amb la programació de ‘Big Drums’, 
una aposta arriscada cap a la dansa, 
després d’anys de no programar-se a 
la vila. Sembla ser que, de moment, 
l’aposta és fructífera.  

i Rafael Méndez - germans - van de-
mostrar que el gest i el so sovint van 
de la mà. Sens dubte, la Camut Band 
és capaç d’aconseguir fer vibrar el pú-
blic sense que calgui cap text escrit 
per a comprendre el significat de les 
coses. Només partitura.

Mans, peus i veus van aparèi-
xer sublims dalt de l’escenari, i el van 
transformar, el van fer solemne a esto-
nes, divertit en altres, i el públic sen-
tia els tambors fins a fer-se’ls seus. I 
quan va arribar el moment, cap a la 

meitat de l’espectacle, la Camut Band 
va demanar la col·laboració del públic, 
que piqués de mans a ritme dels seus 
tambors, fent l’eco dels ritmes princi-
pals, i el públic se’n va sortir, perquè en 
aquell moment ja era un instrument 
més de la banda, sense haver calgut 
fer cap esforç, perquè el ritme és pa-
trimoni de la humanitat, universal, 
comprensible per a tothom.

A través dels tambors, de les pi-
cades de peu amb sabates de claqué, 
de les baquetes, del soroll que fa la 

Moment de coreografia conjunta dels sis ballarins i músics de la Camut Band que van protagonitzar els ‘Big Drums’ a l’Auditori, dissabte passat. || q. pascual

  Marina Antúnez
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DEsTAQuEM EXposiCions

agenda del 13 al 22 d’octubre de 2017

DISSABTE 14
11 h ·  pRoposTA 
Acte inclòs al Correllengua 2017
“República i Guerra Civil”
Sortida: Antic Ajuntament 
(Carrer Major)
org.: Caminant amb la Història

20 h · MÚsiCA
penombra, concert de la Coral 
Musicorum
Església de Sant Feliu del  Racó
organització: Espaiart 

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
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

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
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

DILLUNS 16
De 9 a 18 h · pRoposTA
Curs de reanimació 
cardiopulmonar (RCp)
Escola Mestre Pla
org.: AMPA Escola Mestre Pla

DIMECRES 18
09.30 h · soRTiDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

DIJOUS 19 
09 h · soRTiDA
Vine i Camina +60: les Arenes
Sortida des de la pl. del Mercat
organització: Ajuntament

20.30 h · pRoposTA
lliurament dels premis del 
Concurs de Fotografia 
de Festa Major
Sala d’Actes d’El Mirador
organització: Ajuntament

21 h · pRoposTA
Taller: “Valors per fer-los créixer”
Escola de pares i Mares
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
organització: Ajuntament i PEC

DIVENDRES 20
18 h · XERRADA
“Aquí i ara”, com gestionar les 
emocions. A càrrec de núria 
Castro i núria santander
Aportació de 3 € per a Suport 
Castellar
Golfes de Ca l’Alberola
organització: Tothicap

21 h · CinEMA
Cinefòrum: Boges d’alegria
Auditori Municipal
org.: Club Cinema Castellar Vallès

21 h · pRoposTA
Festa i sopar celebració 
30è aniversari ins Castellar
Espai Tolrà
organització: institut Castellar

DISSABTE 21
11.30 h · ConTEs
l’Hora del Conte infantil: “En 
Bum i el tresor del pirata”
A càrrec de la Cia. Homenots
Biblioteca Municipal
organització: Biblioteca Municipal

12 h · TAllERs
Juguem amb els contes
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

18 h · MÀGiA
Dolce Vita, amb el Mag lari
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h · BAll
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
organització: Amics del Ball de Saló

22.30 h · BAll
nit de ball amb el Duet Camelot
Sala Blava de l’Espai Tolrà
organització: Pas de Ball

DIUMENGE 22
De 9.30 a 13.30 h · pRoposTA
Donació de sang
Local del CEC (c. Colom, s/n)
organització: Banc de Sang i Teixits

11 h · pRoposTA
Dia internacional contra 
el càncer de mama. 
Taula informativa i classe 
magistral de zumba
Pl. d’El Mirador (en cas de pluja, 
Sala Blava de l’Espai Tolrà)
organització: Associació Espanyola 
contra el Càncer

12 h · MÚsiCA
Concert amb el Cor sant Esteve 
i Cor infantil Gelsenkirchen 
(Alemanya)
Auditori Municipal
organització: Cor Sant Esteve

18 h · BAll
Ball a càrrec d’ostres, ostres
Sala Blava de l’Espai Tolrà
organització: Amics el Ball de Saló

18.45 h · CinEMA
señor, dame paciencia
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

‘penombra’ de Musicorum
dissabte 14 · 20 h · sant Feliu del racó

les corals musicorum, sota la direc-
ció de sònia gatell, cantaran dissab-
te a a l’església de sant Feliu. aquest 
cop, sota el títol ‘penombra’, ens 
volen sorprendre amb una nova suite 
inspirada en ‘el fantasma de l’òpe-
ra’, que ha estat possible gràcies als 
arranjaments d’adrià aguilera. amb 
aquest concert, musicorum donarà 
per finalitzat l’any de celebració del 
seu 15è aniversari, un any ple de mo-
ments bonics entre concert i concert, 
assaig i assaig, un any ple de projec-
tes com ‘salta al buit’,  ‘quan siguem 
grans’, ‘love musicals’ i ‘Brundibár’, 
que la secció de joves de la coral 
som·night van presentar al teatre 
lliure de Barcelona al grec 2017. 

“Exposició d’imatges del concurs de 
fotografia de Festa Major”
del 20 d’octubre al 6 de novembre
en horari d’obertura del mercat municipal
organització: ajuntament

“un poc de tot”, de Rafael Aguilar
Fins al 20 d’octubre, de dl. a dv., de 10 a 
20 h .espai sales del mirador
organització: rafael aguilar

Quadres de Domènec Triviño
Fins a finals d’octubre
cal calissó

Exposició permanent d’escultures de 
Josep llinares
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
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 YOGUI // Mascle · Edat ? · Pèl: curt

FARAH // Femella · Cadell · Pèl: curt

GAELA // Femella ·  Cadell · Pèl: curt

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

Sóc a caldes animal

No compris, adopta.
29 gossos i 51 gats t’esperen.

Companyia és vida

Tadeu Jones 2. 
El secret del 
Rei Mides
ANIMACIÓ
Versió doblada al català

29 d’octubre
12 h i 16.30 h

señor, 
dame paciencia

COMÈDIA
Versió original (castellà)

22 d’octubre
18.45 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

Cars 3 Tanna12 h i 16.30 h 18.45 h

15 d’octubre

Versió doblada al català • 2017
Durada: 109 min 
País:  Estats Units
Direcció: Brian Fee

Versió doblada al castellà • 2015
Durada: 104 min · País: Austràlia · Direcció: Bentley Dean, 
Martin Butler
Intèrprets: Mungau Dain, Marie Wawa, Marceline Rofit, 
Albi Nagia, Lingai Kowia, Mikum Tainakou

Sorprès per la nova generació de corredors ultraràpids, el llegendari 
Llamp McQueen queda relegat sobtadament per l’esport que 
estima tant. Per reprendre la seva carrera necessitarà ajuda.

Drama romàntic basat en fets reals sobre el poble indígena Tanna, a 
la república de Vanuatu, a la Polinèsia del Pacífic. Un amor prohibit 
entre una jove del poblat que s’enamora del nét del cap de la tribu.

ANIMACIÓ DRAMA

FARMÀCiEs DE GuÀRDiA 
 
 
DiVEnDRES 13 pERMAnyER
DiSSABTE 14 CATAlunyA
DiuMEnGE 15 CATAlunyA
DiLLunS 16 EuRopA
DiMARTS 17 ViCEnTE
DiMECRES 18 yAnGÜElA
DijouS 19 CAsAnoVAs
DiVEnDRES 20 Ros
DiSSABTE 21 pERMAnyER
DiuMEnGE 22 pERMAnyER

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

“La tirania moderna és la gestió del terror”
Timothy Snyder

@marc_pascual_barrera @malos_pelos @marianem2
els primers de la temporada playa de Bayaro (astúries) Bones vistes i una copa de vi

MEMÒRiEs DE l’ARXiu D’HisTÒRiA 

insTAGRAM · @lactual 

Grup de castellarencs asseguts al voltant de l’estufa, probablement un dia feiner al vespre. En 
aquells anys, aquestes tertúlies al vespre havent sopat eren habituals als pocs cafès que hi havia. 
Fins una hora prudent, es parlava i comentava el que fos, tot fumant i fent una copeta. Aquí hi 
podem reconèixer el cambrer del cafè, Simó Vall, Joan Carbonés, Ricard Torrents, Josep Guàr-
dia i Pere Altayó, entre altres.   || Fons: Jordi garròs || arXiuHistoriacastellar@gmail.com ||  Face-

BooK.com/arXiuHistoria 

Tertúlia hivernal al cafè de la Rabassada, vers 1947

penúltima

Jaume sas Masip 
82 anys ·  08/10/2017

Antonio Ramirez Torrejimeno
74 anys  · 08/10/2017

TElÈFons DinTERÈs: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775
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la contra

Gerard Gomila

La vida m’ha portat 
cap a la literatura i 
jo no m’hi he resistit

Prepara el seu primer poemari

q
.  

p
a

s
c

u
a

l
És un exemple de perserverança. La seva passió 
d’escriure l’ha fet una persona feliç i decidida. Té clar 
que ja està preparat per escriure el seu primer poemari 
i per això s’ha apuntat al Laboratori de Lletres

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
optimista
un defecte que no pots dominar?
manefla
una persona que admires?
la meva dona
la teva paraula preferida?
Bell
Quin plat t’agrada més?
els canelons de la meva sogra
un poeta?
Joan salvat-papasseit
una pel·lícula?
‘nunca es demasiado tarde’ (‘still life’)
un llibre?
‘de teves a meves’, de pere calders
un indret?
londres
un paisatge?
agramunt, el poble de la meva mare
un somni?
el meu primer llibre

”

“

· Escriure, per a tu, és una passió?
Sí, sempre he tingut la necessitat d’es-
criure a flor de pell, sempre he fet poe-
mes. Al principi, feia poesies per treu-
re’m de dins la problemàtica que veia 
al meu voltant, per captar petits mo-
ments de la vida. A l’institut, vaig pre-
sentar-me als Jocs Florals i vaig gua-
nyar-ne alguns. Però jo vaig fer For-
mació Professional, no COU Lletres, 
i per això em sentia “ningú”.

· però vas persistir en el teu afany 
d’aprendre a escriure?
Sí! A la UOC vaig fer filologia catala-
na. Ho compaginava amb una feina 
de vigilant nocturn. Després, vaig 
passar a la UAB per seguir amb filo-
logia catalana i també anglesa. Vaig 
estar un temps a l’atur. Vaig plegar 
per dues coses: per la meva salut 
mental i per casar-me. I l’any passat 

vaig fer estudis literaris, a la UB.  La 
vida m’ha portat cap a la literatura  i 
jo no m’hi he resistit.

· i actualment, t’hi dediques?
No professionalment. Treballo de 
gestor d’assegurances a una empresa 
de Sant Cugat però ara vull agafar la 
paella pel mànec i fer el meu primer 
llibre. Sempre he anat sembrant po-
emes però ara em vull asseure i fer 
un poemari, un somni que sempre 
he volgut fer realitat. Sempre trobes 
forces per fer les coses que t’agraden. 
Per això m’he apuntat al Laborato-
ri de Lletres.

· Ens expliques què s’hi estudia, 
en aquest laboratori?
Doncs és com un Ateneu Barcelonès, 
una escola d’escriptura, a Barcelona. 
T’ensenyen l’artifici, que és el que no 
aprens a la universitat. Pots fer des 
d’escriptura creativa, novel·la, peri-
odisme creatiu, poesia, hi ha moltes 

branques. Jo he escollit fer un pro-
jecte professional, que em presen-
tin gent del món de l’edició, profes-
sionals, correctors, etc.

· i en què es concretaran, els teus 
estudis?
Desenvoluparé dos projectes en 
paral·lel. El primer, un llibre de con-
tes; l’altre, un poemari. Ja feia temps, 
havia pensat autoeditar un llibre però 
no em sentia legitimat. Jo no venia, 
com he dit, del COU lletres ni havia 
fet una carrera universitària. Vaig 
pensar que, d’entrada, em caldria 
tractar la literatura com a objecte 
d’estudi científic. I ara que ja no em 
falta confiança, fer aquests projectes. 

· Creus que el que escrius inte-
ressa a la gent?
Penso que puc fer quelcom perquè 
algú s’ho pugui llegir i li interessi. 
No depenc d’això per viure i ho vull 
fer per dignitat, passi el que passi, 

m’hi acabaré dedicant encara que 
no m’hi guanyi la vida. M’emociona 
la idea de tenir el llibre a la mà i re-
galar-li al meu pare.

· T’has adaptat bé al poble de Cas-
tellar del Vallès?
Sí! Vaig venir fa 5 anys, per amor, i 
m’encanta el poble. Soc del Masnou. 
A Castellar tenim el percentatge més 
gran de lletraferits de tot Catalunya, 
amb permís de Barcelona. M’he sen-
tit molt acollit, aquí, perquè hi ha una 
vida cultural increïble. Festival de ci-
nema, teatre de primera línia, etc. És 
un poble molt dinàmic, culturalment.  

· Quin estil literari prefereixes?
La narrativa m’agrada molt, és cert. 
M’encanta escriure contes curts, 
però la poesia se’m fa encara més 
fàcil. Trobo que no necessita d’una 
estructura tan complexa. Em surt 
més natural. Això sí, qui rep la poe-
sia ha de tenir sensibilitat. 

· Creus que actualment la poe-
sia s’entén prou?
No. I, segurament, per això no arri-
ba, perquè la gent no la sap veure. A 
mi m’agrada parlar de tot. La con-
versa és un repte. M’agrada la po-
esia de les persones, intento evitar 
el “jo”, busco estar a fora. Evident-
ment que la passo pel meu sedàs 
però no m’agrada parlar en prime-
ra persona.  

· De què parlava el poema amb 
el qual vas guanyar el premi Mi-
crorelats 2017 de l’ACTuAl?
Els refugiats era el tema del poema. 
I és un exemple de com intento rei-
vindicar a través de la consciència. 
Tots som individus. Crec en la gran 
batussa de valors però no m’agrada 
pregonar, sinó inspirar. A mi m’ins-
pira molt Espriu, Miquel Martí i 
Pol, Vinyoli i Maria Mercè Marçal. 
També poetes anglesos com Tho-
mas Stearns Eliot. 

 Marina Antúnez


