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Setmanari d’informació local

Marquie Smith, un dels jugadors més importants del primer equip del CB Castellar aquesta temporada, amb un infant de les categories inferiors durant la presentació diumenge passat. || q. pascual 

Més que
bàsquet

esports | p 13

el CB Castellar ensenya múscul 
en la seva presentació amb 
18 equips de totes les categories

La taxa d’atur es situa 
a Castellar als nivells 
anteriors a la crisi

Entrevista a Miki 
Piñol, policia 
que va salvar la 
vida d’una nena

aCtualitat | p07 oCupaCió | p03
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el tema de la setmanaocupació

TAXA D’ATUR pER SEXES

2016

2017

8,35 %

7.41 % 

14,18 %

12.82 %

Dones

Homes

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA TAXA D’ATUR A CASTELLAR DEL VALLÈS

l’atur torna als nivells de fa 10 anys

la vila tanca el 
2017 amb una taxa 
d’atur del 10% que 
es tradueix en 1.123 
persones sense 
feina, 117 menys 
que fa un any

Castellar del Vallès ha tancat l’any 
2017 amb una baixada de l’atur in-
teranual de gairebé 10 punts en els 
darrers dotze mesos i s’ha situat 
per sota dels nivells d’atur de fa 10 
anys, abans de la crisi. Desembre 
va deixar a la vila 1.123 persones a 
l’atur, xifra que implica una taxa del 
10%. Fa tot just un any la taxa era 
de l’11,14%, fet que implica que es va 
aconseguir retallar en 117 persones 
el nombre d’aturats, segons informa 
la Diputació de Barcelona.

De fet, la seqüència històrica 
dels darrers 10 anys permet obser-
var que la taxa d’atur actual està per 

sota de la de 2007, un any abans de 
l’eclosió de la bombolla immobiliària 
i la gran crisi financera. El moment 
més greu de la crisi va ser l’any 2012 
quan la taxa d’atur va superar el 19% 
a Castellar del Vallès, percentatge 
mai vist a la vila. 

Els símptomes de la recupe-
ració econòmica s’han notat a par-
tir de l’any 2015 quan la taxa va ser 
del 13,4% fins arribar a l’actual 10 %. 

La línia de millora de la taxa 
d’atur del desembre de 2017 a nivell 
de Castellar ha estat similar en el dar-
rer any a la viscuda pel Vallès Occi-
dental. A la comarca s’ha retallat la 
taxa en 9 punts la taxa interanual i 
s’ha tancat el 2017 al 12,1%, tres punts 
per sobre de la taxa de Castellar del 
Vallès. Pel que fa a les comarques de 
la demarcació de Barcelona, la taxa 
interanual de desembre del 2017 és 
un 8,5% inferior a la del 2016. 

A nivell de Catalunya, el des-
cens de l’atur no ha estat tant im-
portant: en concret, la reducció del 
nombre d’aturats ha estat del 7,85% 
respecte a les dades del 2016. El per-
centatge és pràcticament idèntic al 
del conjunt de l’Estat, on el decre-
ment ha estat del 7,84%.

 J.G./R.G.

|| font: diputació de barcelona

dones i homes

Per sexes, l’atur ha baixat un punt 
entre els homes i un punt i mig entre 
les dones en el darrer any. No obs-
tant, la taxa d’atur és molt més ele-
vada entre les dones: en concret, 
el 2017 s’ha tancat amb una taxa 
d’atur masculina del 8,35% mentre 
que en el cas de les dones la taxa és 
del 12,8%. Cal tenir en compte que 
a Castellar del Vallès els homes su-
posen el 63,9% de les contractaci-
ons i les dones el 36%. 

servei local d’ocupació 
Malgrat les dades positives, cal 
“continuar treballant i no abai-
xar la guàrdia”, assegura la regido-
ra d’Educació, Formació i Ocupació,  
Maria Antònia Puig, perquè enca-
ra hi ha castellarencs sense feina. 

En aquest sentit,  els vilatans 
compten amb el Servei Local d’Ocu-
pació (SLO), que és “un servei d’in-
termediació entre l’empresa i el 
treballador, un servei que enca-
ra alguns castellarencs no conei-
xen”, explica la regidora. 

Entre d’altres iniciatives, el 
SLO publica ofertes de treball. De 
fet, disposa d’una borsa de treball 

pròpia i d’un Club de Feina, “que 
és obert  tots els dies i és de lliu-
re accés en què hi ha ordinadors 
i un tauler d’anuncis”, apunta la 
regidora. “També hi ha un  profes-
sional que acompanya les perso-
nes que cerquen feina per asses-
sorar-les sobre com buscar-ne o 
millorar el seu currículum”, afe-
geix Puig. 

aposta per la formació

A més, des del SLO també s’or-
ganitzen xerrades informatives i 
s’ofereixen cursos formatius. “La 
formació és fonamental per tro-
bar feina, és una eina més i un 
element bàsic”, puntualitza la re-
gidora. Aquesta formació, a tall 
d’exemple, també s’ofereix a l’Escola 
Municipal d’Adults, amb una ofer-
ta d’estudis variada que s’adapta a 
molts perfils i que ajuda a millorar 
el perfil professional de qui cerca 
feina per tal d’aconseguir un cur-
rículum més atractiu i competitiu.

A banda del SLO, l’Ajuntament 
disposa d’altres serveis adreçats a 
les persones sense feina com els 
Programes Formatius d’Inserció 

(PFI) que a Castellar del Vallès es 
tradueix en el curs d’auxiliar d’hos-
taleria que té lloc a l’INS Puig de la 
Creu, els plans locals d’ocupació - 
el darrer es va posar en marxa el 
desembre passat-  o els programa 
Joves per l’Ocupació i de Garantia 
Juvenil. Justament, els joves, els ma-
jors de 45 anys i les dones, són els 
col·lectius que acumulen una taxa 
més elevada de desocupació, i és 
a aquests sectors que la regidoria 
d’Ocupació dedica bona part dels 
seus programes. 

Tanmateix, les polítiques de 
creació d’ocupació també han de 
tenir en compte a les grans i petites 
empreses, i als emprenedors perquè 
en paraules de la regidora, “tot està 
lligat, i és entre tots que hem de 
crear xarxes de treball”.   Aquesta 
és, per a Puig, una de les funcions de 
la Mesa d’Ocupació de Castellar. La 
regidora detalla que a banda d’aquest 
ens, l’Ajuntament treballa en xarxa 
amb el Consell de Formació Profes-
sional i d’Ocupació de la Conca del 
Ripoll i la Riera de Caldes, el Consell 
Comarcal i la Diputació de Barcelo-
na, amb la creació de feina en el a 
punt de mira.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

11,1 %

13,06 %

17,27 %

16,31 %

18,13 %

19,28 %

18,17 %

15,95 %

13,4 %

11,14 %

10,01 %
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actualitat cavalcada de reis

ELS REIS MAGS | CròniCa

la il·lusió de desembolcallar 
la cavalcada dels reis Mags d’orient va portar la il·lusió a petits i grans de la vila amb un recorregut més llarg

Un dels primers caramels surt dis-
parat amb energia, sobrevola unes 
quantes testes i aterra entre un bosc 
de cames. Probablement acabarà 
esquarterat a la sola d’una sabata. 
O el desembolcallarà algú, potser 
un infant, un ganàpia o un octoge-
nari llaminer. Amb la mateixa il-
lusió amb què l’endemà descobrirà, 
rere paper d’embolicar, potser una 
joguina, una consola o uns mitjons.

Els timbals a ritme de desfi-
lada, les trompetes i les sirenes de 
bombers arrenquen. Les majorets 
ballen amb aquest himne de cavalca-
da. A velocitat de creuer, una comi-
tiva de vehicles adornats comença 
a serpentejar els carrers de la vila, 
i deixa enrere l’Espai Tolrà. Una 
carrossa de carboners, carregada 
d’infants amb les galtes tenyides de 
negre, genera mals auguris a la ca-
nalla que ha trapellejat durant l’any. 
Potser els pares tenien raó— segu-
rament pensen, i els envaeix per tot 
el cos una temença incerta, expec-
tant. Les voreres dels carrers Portu-
gal i Alemanya queden banyades ge-
nerosament de dolços. Un ninot de 
neu guia una altra de les carrosses, 
vestida com un bosc gelat. És l’únic 
vestigi que queda del fred de fa uns 
dies. La temperatura és agradable.

El desdeny arrossega els ado-
lescents, amb actitud displicent, a 
certa distància de la desfilada reial. 
Però un fil de nostàlgia els uneix amb 
la il·lusió del passat. Els atrapa la mi-
rada. Una quinzena de Minis amb 
publicitat immobiliària -i una pirà-
mide de regals al sostre- donen un 
toc metropolità a la marxa. Hi ha 
alguns infants que duen un fanalet 
per rebre els reis. Temps enrere, 
quan els reis arribaven a les pobla-
cions, sense llum, els més menuts 
els podien orientar d’aquesta ma-
nera. Melcior, Gaspar i Baltasar ja 

no els necessiten per travessar el 
carrer Barcelona.

L’ambaixador encara recull al-
gunes cartes de darrera hora. Els 
tres reis saluden, pomposos, des de 
les seves carrosses lluminoses, en-
ceses per la foscor. Últimament, si 
s’ha reunit gentada, ha estat per cla-
mar consignes republicanes. Aquest 
vespre, s’aparquen ideals. El carrer 
Sant Esteve ha empetitit per la quan-

 Guillem plans

titat de mainada.
La cavalcada enfila amunt i 

s’acosta a la Plaça Major. Hi ha veïns 
que veuen passar la cavalcada als 
balcons, còmodes tribunes.

El pessebre vivent de Colòni-
es i Esplai Xiribec aguaita a les es-
cales, sense perdre el posat ni l’ac-
titud, fins que, envernissats pels 
flaixos de les càmeres, arriben ce-
rimoniosos els tres reis a portar l’or, 

l’encens i la mirra.
A la Plaça del Mirador, l’alcal-

de, que entrega solemnement la 
clau per obrir totes les portes de la 
vila a Ses Majestats, agraeix la feina 
del Grup Il·lusió, que ha organitzat 
per 44è any consecutiu la cavalca-
da. Ignasi Giménez també llança un 
missatge de pau i recorda que hi ha 
molts nens que no poden celebrar 
de la mateixa manera la festa. Gas-

par ha pres la paraula i ha aconse-
guit sacsejar els nervis a l’estómac 
dels més menuts, que s’amorren a 
les tanques que els separen de la co-
mitiva de Reis Mags.

Els carrers, de sobte, s’han 
buidat. Les llars s’han omplert. Els 
embolcalls rebregats dels caramels 
resten immòbils a les voreres, im-
passibles com els regals que esperen 
durant la nit, embolicats.  

Durant tota la cavalcada es van viure escenes molt emotives com l’abraçada d’un nen al rei Ros que mostra la imatge. || q. pascual

Distintiu de la tarifa 
especial de zona blava: 
L’adhesiu actual serà 
vàlid fins al 31 de 
desembre de 2018

Més informació al SAC (El Mirador, dl. 
i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 
8.30 a 19 h, tel. 93 714 40 40).
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La petita Abril, acompanyada dels seus pares i germà, saluda els Reis Mags de l’Orient, 
a l’alçada de la carretera de Sentmenat amb cantonada amb el carrer de Passeig Tolrà. 
Ses Majestats arribaven des del carrer de Sant Pere d’Ullastre.  || q. pascual

El Rei Melcior va baixar de la carrossa finalitzada la rua, al costat dels altres 
dos Reis de l’Orient, per saludar i abraçar els infants castellarencs, moments 
abans que la seva màgia s’escampés per totes les cases. || q. pascual

El Rei Gaspar va adreçar-se als infants de Castellar en nom dels Tres Reis Mags de l’Orient 
des de l’escenari de la plaça d’El Mirador. Acompanyat en tot moment dels patges reials i 
de les autoritats locals, tothom va parar atenció a les seves indicacions. || q. pascual

Els nens i nenes de Castellar esperaven, impacients, l’arribada dels Reis Mags de l’Orient 
per saludar-los i donar-los la mà, al costat de l’escenari de la plaça d’El Mirador, després 
que els Reis fessin ofrena al pessebre Vivent, situat al costat mateix. || q. pascual
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actualitat salut

Infants: 
Playing with English – nascuts 2012 i 2013
Primària i ESO

Adults:
Nivell 0
Nivells inicial, mig i avançat

Inscripcions al Servei d’Atenció Ciutadana 
(El Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i 
de dt. a dj. de 8.30 a 19 h

Cursos de conversa en anglès 
Matrícula oberta!

Més informació:
www.elmiradorcastellar.cat 
A/e elmirador@castellarvalles.cat

ESpAI SALUDABLE

Com cada any en aquestes dates la 
grip està en fase d’epidèmia arreu de 
Catalunya, els centres sanitaris estan 
saturats de visites i els professionals 
que les atenen estan desbordats. Sem-
pre és igual, res canvia... 

La grip produeix febre elevada, 
tos, mal de cap i malestar general. En 
la majoria de casos, les persones es 
recuperen en una o dues setmanes 
sense necessitat de rebre tractament 
amb fàrmacs específics. En general, el 
tractament de la majoria de virus res-
piratoris és “simptomàtic”i per tant, 
cal tenir molta paciència perquèl’única 
cura és passar-ho. Si hi ha febre s’han 
de prendre antitèrmics, els habituals 
que tots tenim a casa.Si algú més del 
nostre entorn immediat ha estat amb 
els mateixos símptomes ja sabrem de 
què es tracta i què hem de fer. I si fumes, 
ja saps que el tabac multiplica els dies 
de durada de la tos i que tens més pos-
sibilitats d’acabar fent una bronquitis.

Quan tens la grip és important 
fer repòs i quedar-se a casa per no 
dispersar els virus i fer emmalaltir 
altres persones. També és molt im-
portant hidratar-se bé, rentar-se so-
vint les mans per evitar contagis i uti-
litzar mocadors de paper d’un sol ús.

Només les persones grans o amb 
malalties de base, gestants, o quan la 
grip es complica amb febre persistent, 
dolor toràcic, tos productiva i/o ofec, 
és aconsellable una visita al metge. La 
resta de persones es curaran igual-
ment, es visitin o no.

Les urgències de pediatria 

LAURA LLOBET Doctora de família del Cap Castellar

aquest any han augmentat conside-
rablement. Les recomanacions són 
les mateixes que en els adults, menys 
en el cas dels lactants on la febre s’ha 
de valorar sempre sobretot si s’acom-
panya de sorolls respiratoris i ofec. 
Poca cosa més a dir, repòs a casa per 
no contagiar a la resta dels nens de la 
guarderia o escola fins 24 o 48h sense 
febre i les mesures habituals que tots 
coneixem... perquè no hi ha res de nou 
per tractar la tos i els mocs.

Aquest any la vacuna sembla ser 
que és menys efectiva que altres vega-
des perquè no inclou la principal soca 
que està produint més casos de grips, 
però tot i així segueix sent molt reco-
manable que la gent gran i la gent de 
risc es vacuni, si no hi ha contraindi-

Els metges no 
curem la grip ni 
els refredats

cacions i es tolera bé, ja que les vacu-
nes poden oferir protecció creuada i 
la clínica de la grip en el vacunat sem-
pre serà més lleu. Segons dades ofi-
cials el 92% dels casos greus ingres-
sats per grip als hospitals sentinelles 
no estaven vacunats i la majoria d’ells 
tenien factors de risc per emmalaltir 
de grip.Aquest any a Castellar s’ha va-
cunat aproximadament el 50% de la 
població més gran de 59 anys, i seria 
bo augmentar aquest % l’any vinent

Demanem a la població sentit 
comú aquests dies plens de virus 
respiratoris per no col·lapsar les ur-
gències amb problemes banals que 
poden interferir en la detecció d’al-
tres malalties.

Feliç i saludable 2018 a tots.

L’activitat gripal a Catalunya ha 
entrat en fase epidèmica en l’úl-
tima setmana, ja que s’ha situat 
en els 248 casos per cada 100.000 
habitants, i triplica així els 98,67 
casos del darrer registre , re-
alitzat una setmana abans. En 
aquest sentit, el llindar epidèmic 
per aquesta temporada s’ha esta-
blert en una taxa d’incidència de 
síndromes gripals de 109,4 casos 
per 100.000 habitants.

Els indicadors mostren que 
l’activitat gripal a Catalunya pre-
senta un nivell que es correspon 
amb l’activitat epidèmica creixent 
d’una temporada gripal habitual, 
però cal destacar que la taxa d’in-
cidència de síndrome gripal pre-
senta un marcat increment en 
el grup de 0-4 anys (905,6 casos 
per 100.000 habitants) i de 5-14 
anys (417,7 casos per 100.000 ha-
bitants); pel que fa als adults, la 
taxa es manté estable.

Al Centre d’Atenció Primà-
ria de Castellar també s’ha cop-
sat una demana molt elevada de 
consultes. Per això és important 
seguir els consells dels experts. Si 
la grip o el refredat presenta els 
símptomes habituals, és aconse-
llable no anar al metge perquè el 
pacient és curarà igualment, visiti 

o no al metge. Així doncs, és recoma-
nable anar-hi només quan la grip es 
complica amb febre persistent, dolor 
toràcic, tos productiva i/o ofec o quan 
les persones tenen malalties de base, 
són gestants o gent gran. 

activitat assistencial

Durant la setmana del 25 al 31 de de-
sembre, els professionals sanitaris 
han atès un total de 85.982 urgènci-
es, 8.705 de les quals han requerit in-
grés hospitalari. En comparació amb 
la mateixa setmana de l’any 2016 s’in-
crementa un 14,6% l’activitat urgent 
i baixa el nombre d’ingressos hospi-
talaris (-1,9%).

Del total de les urgències ate-
ses als hospitals el 73,9% són paci-
ents adults (64.387), mentre que la 
resta, 21.577, correspon a població 
pediàtrica. L’increment de població 
pediàtrica atesa ha sigut del 26,14% 
respecte a la setmana prèvia i dels 
pacients adults ha sigut del 16,9%. Pel 
que fa als majors de 85 anys, l’incre-
ment ha estat del 20,3% respecte a 
la setmana anterior.

El 061 Catsalut Respon ha atès 
durant aquesta setmana 45.980 con-
sultes de les quals 4.029 han reque-
rit atenció domiciliària. En relació 
amb la setmana anterior suposa un 
increment del 15,7% i del 57,9 % res-
pectivament. Destaca que el dia 30 
de desembre es van atendre més de 
6.989 consultes telefòniques. 

La taxa de síndromes 
gripals es triplica 

la malaltia assoleix nivells d’epidèmia 
a Catalunya en la darrera setmana

  Cristina Domene

SALUT | epiDèMia
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Els fets van ocórrer la tarda del pas-
sat 2 de gener a Sabadell, a la conflu-
ència dels carrers Sarasate i Fatxen-
des de la ciutat veïna. El castellarenc 
Miki Piñol, de 46 anys, motorista de la 
unitat de trànsit de la Policia Munici-
pal de Sabadell, estava de servei a la 
zona regulant la circulació perquè a 
dos quarts de sis de la tarda hi havia 
tingut lloc un accident. “Un turis-
me va atropellar una persona que 
creuava pel pas de vianants. A més 
dels motoristes de la policia muni-
cipal, al lloc dels fets es van despla-
çar dos camions dels Bombers i una 
ambulància del SEM”, explica Miki 
Piñol en declaracions a L’ACTUAL.

La intervenció, però, es va com-
plicar encara més pocs minuts des-
prés. De cop i volta, una dona va apa-
rèixer a l’escenari de l’accident, amb 
una manta rogenca entre els seus 
braços que acotxava una nena de 22 
mesos que es debatia entre la vida i 
la mort. La dona es va dirigir al po-
licia castellarenc i va demanar so-
cors. “Volia que la portéssim al CAP 
de Can Rull”, detalla Piñol. Però el 
temps jugava en contra, i l’infant ne-
cessitava atenció mèdica immedia-
ta. El castellarenc va detectar que la 
petita no respirava i estava en atura-
da cardiorespiratòria. Ràpidament 
va prendre una decisió: va arrencar 
a córrer amb el criatura en braços 
per arribar al més aviat possible a 
l’ambulància que estava atenent la 
persona atropellada. “La mare em 

va posar la manta als braços, i en 
aquell moment vaig veure que es 
tractava d’una nena petita. Esta-
va cianòtica, de color lila. Em va 
explicar que tenia febre alta i que 
havia patit convulsions”, apunta el 
policia. “Mentre corria cap a l’am-
bulància, on hi havia un infermer, 
vaig començar a practicar-li la ma-
niobra de reanimació cardiopulmo-
nar pediàtrica”, explica. 

Un cop a l’ambulància, els pro-
fessionals del SEM van continuar 
amb la reanimació fins que l’infant 
va començar a tossir i plorar, i a res-
pirar. Durant tot el procés de la reani-
mació, l’agent va sostenir la nena als 

un policia castellarenc salva una nena

El policia, Miki piñol, i els membres del SEM, atenent la nena a peu de carrer  || policia municipal de sabadell

l’agent de trànsit Miki piñol va reanimar un infant en aturada cardiorespiratòria a sabadell 

  Rocío Gómez 

seus braços perquè la llitera estava 
ocupada amb la persona atropella-
da. “Tenia l’adrenalina al 200%, i 
estava molt atent de no fer-li mal a 
la nena en el procés de reanimació.  
Quan va obrir els ulls i va respirar, 
vaig tenir sensació de satisfacció, 
de benestar personal, d’haver-ho 
fet bé”, reconeix el castellarenc. 

Des que van transcendir els fets, 
que han recollit diversos mitjans de 
comunicació i que s’han fet virals a tra-
vés de les xarxes socials, Miki Piñol no 
ha parat de rebre felicitacions. Però el 
policia assegura que no ha fet “res que 
no faria cap altre policia en aques-
ta situació” i que no és per a ell un 

SUCCESOS | resCat SERVEI CIUTADÀ | 
poliCia naCional 

Castellar en Comú Podem dema-
na que l’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, presenti una queixa da-
vant el Delegat del Govern a Bar-
celona, Enric Millo, amb la finalitat 
que es reprengui el servei d’expe-
dició mòbil del Document Nacional 
(DNI) al municipi. “Des de fa sis 
mesos la unitat mòbil que realit-
za expedicions del DNI a Caste-
llar no presta el servei a la nostra 
vila. A l’octubre, la Policia Naci-
onal va suspendre aquest servei 
al·legant temes de seguretat i no 
han informat quan es reprendrà”, 
assegura Daniel Martínez, porta-
veu de Castellar en Comú Podem. 

Els comuns consideren que 
no hi ha cap motiu per no repren-
dre aquest servei, que es va iniciar 
amb la voluntat d’oferir un servei 
de proximitat a la ciutadania, sense 
necessitat de desplaçar-se a altres 
localitats veïnes com ara Sabadell . 
“Moltes són les queixes de veïns 
i veïnes que s’han de desplaçar 
ara a Sabadell o Terrassa per fer 
el tràmit. Era especialment útil 
per persones de edat avançada o 
per menors d’edat que d’aquesta 
manera no havien de perdre clas-
se lectiva”. 

D’altra banda, els “comuns” 
s’adreçaran al grup d’Entesa al 
Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental per engegar una moció de-
manant que es reprengui aquest 
servei que també ha quedat sus-
pès en tot els municipis de la co-
marca del Vallès on es prestava.  
|| c. domene

Castellar en Comú 
demana que es 
reprengui el servei de 
tramitació del DNI

gest heroic. En paraules del caste-
llarenc, els efectius d’emergències i 
els bombers, entre d’altres, “salven 
vides cada dia, i moltes vegades es 
juguen la seva pròpia per fer-ho. 
I tot plegat, des de l’anonimat”.  

Amb tot,  Piñol confessa que 
aquesta intervenció li ha apor-
tat, principalment, la satisfacció 
de veure que la petita sobrevivia, 
però també el reconeixement dels 
companys de la comissaria i de la 
seva família. Això serà per a ell, un 
incentiu, una injecció d’energia “de 
ganes i de motivació” per continu-
ar la seva tasca com a policia muni-
cipal a la ciutat de Sabadell. 

Per compres superiors a 20 euros, 
els comerços adherits et regalaran 
vals de 30 minuts gratuïts per a 
l’aparcament subterrani 
de la plaça Major*.  
Només cal que ensenyis el tiquet del 
pàrquing al teu comerç.

P
APARCA i 
COMPRA

*Promoció vàlida per als establiments adherits a la campanya, 
que indicaran la seva participació en algun lloc visible del seu local.

Amb el suport de :
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Els millors alumnes dels 11 centres 
amb cicles de jardineria -entre ells 
l’INS Castellar- es donaran cita els 
dies 20 i 21 de febrer a Castellar on 
demostraran les seves capacitats 
en una nova edició del Catskills, el 
campionat de Catalunya de forma-
ció professional on els alumnes d’en-
senyaments professionals d’arreu 
del territori català competeixen en 
29 oficis (skills) relacionats amb els 
estudis que estan cursant, en aquest 
cas jardineria i paisatgisme.

Les proves d’habilitat consis-
teixen a omplir o enjardinar un espai 
amb un mínim de 15 m2  i un màxim 
de 25 m2 en base a un disseny sobre 
plànol. L’organització a més del plà-
nol dota als alumnes dels materials 
i eines necessàries i aquests, han de 
construir el jardí en dos dies. Final-
ment es valora la rapidesa i rigoro-
sitat en el treball comprovant mesu-
res, nivells i cotes respecte el plànol 
original. Els participants es poden 
inscriure al web catskills.gencat.cat 
fins al 15 de gener. 

el Catskills de jardineria, a Castellar

Els alumnes de l’INS  Castellar en el Catskills de Mollerussa el 2016 on van quedar tercers.  || arxiu

la prova s’emmarca dins del Fòrum professional, que aplegarà 600 persones

Els Catskills s’emmarquen dins del 
Fòrum Professional de  Jardineria que or-
ganitzarà a l’Espai Tolrà el Gremi de Jar-
dineria de Catalunya. El fòrum pretén ser 
un espai de trobada entre els professionals, 
els proveïdors i el futur de la jardineria. Es 
calcula que pel Fòrum hi passaran unes 

 Redacció

JARDINERIA | 20-21 De FeBrer

600 persones entre els professionals i els 
alumnes dels 11 centres que participin als 
Catskills. A més, hi haurà dues ponències, 
una taula rodona amb els  ajuntaments de 
Llinars, Almacelles i Vila-seca, una mini-
fira  i demostracions de patrocinadors i 
proveïdors i l’assemblea anual del Gremi.

Dissabte a les 10 h l’Associació d’Apicultors de Barcelona  
(ASAB), amb seu a Castellar del Vallès, celebrarà a la  sala Lluís 
Valls Areny d’El Mirador una jornada formativa sobre la vespa 
velutina. Aquest insecte és una espècie de vespa oriünda del 
sud-est asiàtic que s’està estenent per Europa des de la seva ar-
ribada accidental a França el 2004. És una espècie depredado-
ra natural de les abelles i la jornada servirà perquè els socis de 
l’ASAB estiguin preparats per fer-ne front.  || redacció

VESpA VELUTINA | 13 De Gener

Jornada de l’associació d’apicultors

Aquest dimarts 16 de gener, tindrà lloc una jornada informa-
tiva d’introducció a la poda de conservació en oliveres. La 
jornada, que començarà a les 9 h a la Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador, està organitzada per la Generalitat amb col-
laboració dels cicles formatius de Jardineria i Agrària de  
l’Institut Castellar de l’Ajuntament de Castellar. Les varietats 
d’oliveres s’han anat millorant i estandaritzant, però s’estan 
recuperant les varietats arrelades al territori i que donen sin-
gularitat als olis de cada indret. En el cas vallesà, es tracta de 
la varietat Vera del Vallès, actualment en vies de recuperació 
i reintroducció.  La jornada servirà per explicar tècniques de 
conservació que respecten l’arbre i que a més permeten l’ob-
tenció de produccions més sostenibles en tots els sentits. El 
23 de gener hi haurà una demostració de camp al camp d’oli-
veres municipal al carrer Farigola, a l’Airesol C.   || redacció

FORMACIÓ | 16 De Gener

Poda de conservació en oliveres

BREUS

Tauler d’Anuncis Municipal

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

Dies: del 15 al 19 de gener
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure... jugarem al 
Memory dels Drets dels Infants.
el dimecres 17, també per a famíli-
es amb infants de totes les edats.

i el dilluns 15, les nenes i nens del grup 
de grans també farem multiesport.

ah! i comença l’intercanvi de dis-
fresses! porteu-nos les que no uti-
litzeu i trieu-ne alguna de les que 
tenim exposades que us agradi!

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/
formulariagenda 

si formes part d’una entitat, centre 
educatiu, partit polític i altres ens, 
col·lectius i/o privats, pots sol·licitar 
que es publiquin a les agendes de 
l’actual i del web municipal les ac-
tivitats sense ànim de lucre obertes 
a tota la població que es facin a la 
vila ), indicant títol, dia, hora, lloc i 
qui l’organitza. omple el formulari 
a www.castellarvalles.cat/formu-
lariagenda
www.castellarvalles.cat/formula-
riagenda.

VOLS SORTIR A L’AGENDA 
DEL wEB I L’ACTUAL? 

+ 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 els anys 
2015 i 2016.

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

VACANTS ESCOLES 
BRESSOL MUNICIpALS

FEM DISSABTE! 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries fa 
aquest dissabte, com cada setma-
na, neteja intensiva a un indret del 
municipi: dissabte 13 de gener, pl. 
de la Fàbrica Nova (Espai Tolrà).

properes setmanes:

ds. 20 de gener, pl. de can font
Ds. 27 de gener, carrer Espígol (pl. 
oliveres)

+ INFO: 
tel. 93 472 91 99, 
orgt.castellarvalles@diba.cat

si domicilies el rebut de l’impost 
de béns immobles a través de la 
teva entitat financera, pagaràs 
menys. estalvia’t un 1%.

rebràs tota la informació que 
necessites a l’organisme de 
Gestió tributària de la diputació 
de Barcelona (ORGT), a El 
mirador, de dl. a dv. de 8.30 a 14 h.

DOMICILIAR L’IBI 
SURT A COMpTE 
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La frontera entre el que eren les  
vendes tradicionals per les festes i 
les rebaixes  d’hivern s’ha trencat i  
a la mítica data del 7 de gener, l’en-
demà de Reis, tot i oficialment ser 
el primer dia de rebaixes, molts co-
merços ja fa dies que feien rebaixes.  
La suspensió cautelar de la llei ca-
talana de comerç per part del Tri-
bunal Constitucional fa que s’hagi 
creat certa confusió en el sector co-
mercial  i que molts grans comerços 
hagin decidit començar a fer rebai-
xes abans del 7 de gener. La llei cata-
lana, ara en suspens, deixava lliber-
tat total al comerciant perquè fes la 
campanya de rebaixes tot i que re-
comanava fer-les a l’estiu i a l’hivern 
com es fa normalment a Catalunya.

 La Cambra de Comerç de Sa-
badell ha apuntat que les vendes 
podrien augmentar un 3% durant 
aquesta campanya, un percentat-
ge similar al que es va produir a la 
campanya nadalenca. Una sensació 
semblant té el president de Comerç 
Castellar, Toni Santos, que consi-
dera que els comerciants poden fer 
una bona campanya de rebaixes 
animats pel fet que “fins ara ha fet 
calor, amb l’arribada dels primers 
freds  la gent s’animarà a comprar 
i això es veurà potenciat pel  gran 
estoc de roba que tenen els esta-
bliments”. I això, sobretot després 
de l’excel·lent campanya nadalenca 
que ha tingut el comerç local. “Ja 

una campanya de rebaixes afavorida 
pel gran estoc que tenen els comerços

Una imatge d’un aparador de la sabateria Elena Calçats del carrer passeig amb productes rebaixats . || c. díaz

Escribano amb el president del Consell, Ignasi Giménez . || cedida

el sector afronta els descomptes d’hivern després del bon comportament de vendes al nadal

ho dèiem abans de començar el 
Nadal, es notava més alegria i més 
venda”, apunta el president de Co-
merç Castellar. L’entitat ha editat 
una cartelleria pròpia de la campa-
nya per donar una imatge més uni-
forme en tots els comerços associats.

Els comerços castellarencs han 
començat la campanya amb petits 
descomptes que aniran augmentant 
al llarg dels dies. Al finals de gener, 
Castellar del Vallès celebrarà la fira 
Fora Estocs.  

COMERç | reBaixes D’hivern

El pròxim  19 de gener acaba el ter-
mini per presentar propostes  per 
a l’edició 2018 dels pressupostos 
participatius. En total s’han dotat 
aquest procés amb un import de 
200.000 euros en concepte d’in-
versions.  Una novetat destacada 
respecte l’edició anterior és que les 
propostes s’agruparan en dues ca-
tegories diferenciades: una per a 
projectes d’inversió localitzats al 
nucli urbà, i dotada amb 150.000 
euros, i una altra per a projectes 
d’inversió localitzats a Sant Feliu 
del Racó i urbanitzacions, dotada 
amb 50.000 euros. Tots les propos-
tes presentades hauran de tenir 
un import màxim de 50.000 euros 
(IVA inclòs).

A partir de 20 de gener s’es-
tudiarà la viabilitat de les propos-
tes. Entre el 21 de febrer i el 15 de 
març es podran difondre les pro-
postes  seleccionades. El 15 de 
març els promotors faran la pre-
sentació pública de les propos-
tes seleccionades. El dia de Sant 
Josep  - el 19 de març- i fins a Sant 
Jordi -el 23 d’abril- s’obrirà el pe-
ríode de votacions. Finalment, el 
25 d’abril es farà el recompte de 
vots i es publicaran els resultats. 
Aquest procés de participació es 
regirà per un reglament específic 
aprovat pel Ple municipal.

Les propostes de pressupos-
tos participatius  per aquest 2018 
es poden presentar omplint el for-
mulari que trobareu  a http://www.
castellarvalles.cat/48440/descrip-
tiu/ .  ||  redacció

Una setmana 
per presentar 
propostes

pRES.pARTICIpATIU | 2018

CONSELL COMARCAL | ConCurs

premi per piular contra la violència masclista
la castellarenca núria 
escribano guanya dins 
la categoria júnior de la 
iniciativa de sensibilització

La castellarenca Núria Escribano, de 16 
anys i estudiant de l’Institut Castellar,   
ha estat la guanyadora dins de la catego-
ria júnior  -de 14 a 17 anys- de la cinquena 
edició de la campanya de sensibilització 
“Piula contra la violència masclista” que 
promou des del Consell Comarcal del Va-
llès Occidental entorn el 25 de novembre 
per commemorar el Dia Internacional per 
l’Eradicació de la Violència Masclista .

La iniciativa ha rebut aquest any 901 
piulades, de les quals han optat al con-
curs 551, les que complien tots els requi-
sits per concursar, i tenia com a objectiu 

la conscienciació del col·lectiu jove de la 
comarca contra la violència masclista. 

Escribano va escriure al twitter: 
“Érase una vez una sociedad que protegía 
a las manadas y culpaba a las minifaldas”. 
Per aquest missatge la jove castellarenca 
ha estat obsequiada amb una tablet i un 
llibre sobre la temàtica del concurs. En 
aquesta categoria s’han designat dos se-
gons premis, al no poder ser entregat un 
segon dins la categoria sènior. Una de les 
guanyadores ha estat Àngela Marín, es-
tudiant de 15 anys de Palau-Solità i Ple-
gamans i autora de la frase “El masclisme 
ens empresona, ens fa donar les gràcies de la 
llibertat que posseïm entre les reixes del pa-
triarcat”. També ha estat premiada An-
drea Lorenzo, de 17 anys i estudiant de 
l’IES Badia del Vallès amb la frase “Y la 
culpa será de caperucita por ir sola por el 
bosque”. Totes dues han rebut un e-Book 
i un llibre sobre la temàtica del concurs.

En la categoria sènior, de 18 a 30 anys, el 
primer premi ha estat per Rocío Pazzetty, 
estudiant de 18 anys de Montcada i Rei-
xac, amb la frase “Que et facin creure que 
no pots fer alguna cosa, això també és vio-
lència”. Ha rebut com a obsequi una tablet 
i un llibre sobre la temàtica del concurs. 
El segon premi en aquesta categoria ha 
quedat desert.

Pel que fa la categoria col·lectiva,  
s’ha premiat l’Institut d’Educació Se-
cundària de Polinyà per haver estat el 
centre més participatiu en la cinquena 
edició de la campanya “Piula”, amb un 
total de 117 piulades. El premi en aques-
ta categoria és un xec de 300 euros per 
bescanviar a l’Abacus. A més de les piu-
lades, s’han organitzat diferents tallers 
que s’emmarquen dins la campanya re-
alitzats en diferents centres educatius, 
en el cas de Castellar del Vallès l’Institut 
Castellar.  ||  redacció

 Jordi Rius 

+ COMERç

S’amplia la campanya 
‘Aparca i compra’ 

La campanya ‘Aparca i compra’ 
continua en marxa entre els 
comerços de la vila que la van 
engegar al voltant de l’Illa del Centre 
abans de les vacances de Nadal. 

Durant les properes setmanes 
els clients d’aquests comerços 
encara poden gaudir de vals de 30 
minuts gratuïts per a l’aparcament 
subterrani de la plaça Major si fan 
compres superiors de 20 euros.
L’acció, promoguda per l’entitat 
Comerç Castellar i l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès, pretén 
potenciar l’ús del pàrquing del 
mercat municipal quan la gent vol 
fer compres pel centre de la vila.
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

L’ACTUAL del passat 5 de gener 
recollia les incidències provoca-
des per la forta ventada que es va 
viure el passat 28 de desembre. 
La informació explicava errònia-
ment que havien caigut trossos de 
façana de la Fàbrica de Persianes 
Hosta al carrer Doctor Pujol. En 
realitat, va ser al carrer Josep An-
selm Clavé i el que va caure va ser 
un metre quadrat d’arrebossat de 
la paret de la façana.

Fe d’errades

 partit Demòcrata (pDeCAT) de 

Castellar

l concepte “govern 
obert” sona sovint a 
les tertúlies, al món 
acadèmic i als pro-
grames electorals. 

Fa vint anys, s’emprava per defi-
nir un tipus de govern que perme-
tés a qualsevol ciutadà tenir accés 
a informació emprada pel govern 
ia procediments seguits en el des-
envolupament de les seves políti-
ques. Avui en dia, però, “govern 
obert” significa més que això. Ara, 
a més, és important que entitats i 
ciutadans tinguin la possibilitat 

E
Govern obert: una pedra a 
la sabata del govern local 
de Castellar

de participar en el procés polític 
i legislatiu. Als partits, entitats i 
conciutadans que no governem 
se’ns ha d’incloure en el procés de 
presa de decisions; no només in-
formar-nos-en quan ja estan pre-
ses. Amb uns pressupostos par-
ticipatius d’una part minúscula 
del pressupost no n’hi ha prou: 
és important que el govern obert 
s’implementi per sistema general.
A Castellar, el PSC de Pepe Gonzá-
lez i Ignasi Giménez ha promès per 
activa i per passiva que defensa-
rien el govern obert. Malgrat tot, 
el govern obert al que hem estat 
exposats en els últims anys és, en 
la majoria dels casos, un“govern 
obert” com el que s’exigia fa vint 
anys, però pobre fins i tot pels 
estàndards de llavors: se’ns in-
forma de certes polítiques, però 

normalment tard, quan ja no hi ha 
temps per fer-los arribar noves 
propostes.
Un dels mecanismes de govern 
obert més importants és les co-
missions municipals. Les comissi-
ons estan compostes per membres 
dels grups de l’oposició, tècnics i 
representants del govern local. 
A Castellar hi ha catorze comis-
sions constituïdes oficialment, 
però d’aquestes només molt de 
tant en tant se’ns convoca en al-
guna d’elles. La que es reuneix 
més sovint és, sens dubte, el Con-
sell Escolar (comissió municipal 
d’educació).
Tot plegat fa que, inevitablement, 
haguem de ser crítics amb com 
s’està gestionant. Primer, donat 
que es fan tantes poques comis-
sions: significa això que simple-

Castellar és un poble brut. Passe-
ges pels carrers i estan bruts. Les 
zones ajardinades estan brutes.
Castellar és un poble de gent bruta.
Llençar els papers a la paperera 
hi ha molta gent que no ho sap fer 
i se’ls hi ha d’ ensenyar.
És trist dir-ho però hi ha perso-
nes que necessiten una campa-
nya de sensibilització respecte a 
aquest tema i, evidentment, des-
prés d’una campanya de sensibi-
lització, ha de venir la campanya 
de les multes (sembla que és l’únic 
idioma que entenem).
A Castellar els dilluns, dimarts, 
dimecres, dijous, divendres i diu-
menges els carrers estan bruts, 
però els dissabtes són els dies que 
eclipsen a tots els altres. Els dis-
sabtes hi ha mercat! Tots els ve-
nedors tenen el dret a llançar els 
plàstics, capses, papers...pel terra.
No passa absolutament res! Via 
lliure!
Pregunto: tant difícil és obligar-los 
a recollir-ho tot en bosses i llan-
çar-ho a un contenidor?
Tant difícil és que la guàrdia urba-
na faci un tomb pel mercat i vigili 
que es compleixi.
Sincerament crec que hi ha molta 
feina a fer al poble respecte a 
aquest tema i que és necessari i 
urgent començar ja!

Castellar és un poble brut

 Ester pereda Comas

El grup Il·lusió agraeix a tots els 
que van col·laborar a que fos possi-
ble realitzar la Cavalcada de Reis 
2018, com ja se sap som una enti-

Agraïments

 Grup Il·lusió

FOTOS DE LA SETMANA

Guanyador de la panera de la PAH

Desde PAH Castellar queremos agradecer a todos los que habéis colabora-
do con nosotros comprando los números de la panera y así ayudando a for-
tificar nuestro movimiento, y poder seguir trabajando en esta ardua tarea, 
dicho esto, muchas felicidades!!! a Vicente Palomo, siendo el afortunado 
de este año con el número 0198. Seguiremos trabajando por nuestros de-
rechos...SI SE PUEDE!!!!   || text i foto: pah castellar

Es por todos conocido que “el fin no 
justifica los medios”. Por ello clama 
al cielo que ...la tergiversación de los 
derechos, la democracia, las calles, 
espacios y bienes públicos sean to-
mados, menospreciados y vejados 
por quienes vienen haciéndose vale-
dores y dueños “cuasi únicos”, que 
con su supremacismo quieren im-
poner a sus conciudadanos.
Es vergonzoso y paradójico “que 
quienes ponen en tela de juicio la 
calidad democrática y conviven-
cia” sean quienes vengan utilizan-

A propósito de presos, 
“políticos” y la utilización 
y degradación del 
“espacio público”

 Josep Rosales (Ciutadans Castellar) do los espacios y bienes “de todos” 
sometiéndolos a la permanente de-
gradación ética y estética. “La re-
volución amarilla dels somriures”, 
plásticos, lazos, etc. en edificios, 
rotondas, arboledas, puentes, etc. 
No es de recibo en una sociedad 
que se precie.
Existen también de mucho más ti-
empo atrás, cartelería extensa de 
bienvenida a la República y otros 
elementos análogos. Hasta algún 
partido tiene muestras de ese inci-
vismo en su misma fachada.
No hace demasiado tiempo, se con-
feccionaron unas nuevas ordenan-
zas de civismo.
Todas estas cuestiones competen 
directamente a las autoridades Mu-
nicipales. ¿Por qué no se sancionan 
a los autores de estas actuaciones? 
¿A qué se teme ? ¿A qué se espera?.
Sólo (que no es poco) cabe desta-

car la parte más positiva de estos 
malos usos; y es que con estas accio-
nes, sus actores no conseguirán los 
fines pretendidos, primero porque 
menosprecian los bienes de todos y 
lo que más deberán tener en cuenta 
y les llame a reflexión es que inclu-
so algunos “bastantes” de sus ada-
lides y seguidores recriminan esos 
injustificables comportamientos.

Sige lliura joguines a Càritas Castellar

Com cada any, el centre Sige Sport Castellar va fer una campanya de recollida 
de joguines entre els seus socis, després de la d’aliments que es va realitzar al 
novembre. El club esportiu va recollir una quarentena de joguines, algunes noves 
i d’altres de segona mà, però en bon estat. Les joguines -puzzles, jocs didàctics, 
cuinetes o cases de nines- van ser lliurades a Cáritas Castellar perquè les distri-
buïssin entre les famílies necessitades de la vila.   || foto: siGe ii text: redacció

tat que durant tot l’any estem tre-
ballant un petit grup de persones 
confeccionant les carrosses per tal 
que el dia 5 de gener de cada any el 
poble de Castellar dle Vallès pugui 
rebre als Reis d’Orient i li puguin 
donar la clau per tal que deixin els 
regals a totes les llars de Castellar 
del Vallès.
Quan arriba aquest dia, sense els col-
laboradors no seria possible, és per 
aquest motiu que volem relacionar a 
tots per ordre alfabètic i fer-li un agra-
ïment personalitzat: Accent Systems, 
ADF, Ajuntament de Castellar del Va-
llès, Ambulàncies Lafuente, Balsells, 
Banda i Majorettes de Castellar del 
Vallès, Bercat, Big Mag, Bombers, 
Brigada Municipal, Castellar Neteges, 
Lluís Comas, Movento, NovaFinques 
Castellar, Policia Municipal, Tracto-
ristes (Can Casamada, Ca n’Oliveres, 
La Soleia), 150 voluntaris.

ment hi ha molts camps on no s’es-
tà treballant? Això confirmaria el 
que portem molts anys denunci-
ant: aquest no és un govern local 
“proactiu”, sinó que és un govern 
local “reactiu” i selectiu: si li poses 
una foto del carrer brut al mur del 
Facebook a l’Alcalde, tindràs una 
resposta ràpida, sinó seguirà es-
tant-ho sense que algú hi faci res 
o fins que sigui insostenible.
Segon, per què es creen comissi-
ons si en realitat no tenen intenció 
de convocar-les? Nosaltres hem 
denunciat i continuem denunci-
ant que aquest equip de govern es 
mou molt per mantenir unes apa-
rences interessades i poc per con-
vicció. El fet que puguin dir que 
han creat moltes comissions en 
els últims anys els permet crear 
la il·lusió que a Castellar tenim un 

govern obert quan, en realitat, de 
govern obert en fan el mínim com 
per poder intentar fer creure a la 
gent que fan el que prometen.
Per últim, realment creu el govern 
local de Pepe González i Ignasi Gi-
ménez en el govern obert, o és un 
recurs discursiu que utilitzen per 
mantenir-se al poder? Aquesta pre-
gunta és similar a la que ens fèiem 
fa un mes en el nostre article sobre 
l’assistència del nostre Alcalde als 
mítings de campanya del PSC des-
prés de haver “suspès” la seva mi-
litància: Ignasi, si defenses una 
cosa (sigui que deixes de ser part 
del PSC o que creus en el govern 
obert), per què llavors fas exacta-
ment el contrari?
Sr. Alcalde: volem el llenguatge dels 
fets. Ja n’hi ha prou de tanta façana 
i poc contingut.
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opinió

 Núria Raspall*

n vespre d’aquesta 
setmana en el que, 
casualment, pas-
sava pel centre del 
poble, em vaig tro-
bar amb una grata 

sorpresa i és que al Mirador, el 
groc s’havia apoderat de la plaça 
i la barana, les columnes i les po-
pularment conegudes com a “gà-
bies”, lluien totes plenes de lla-
ços grocs. Realment feia goig de 
veure i em va fer sentir orgullosa 
de que, per fi, el meu poble, s’as-
semblés a tants d’altres municipis 
pels que he passat últimament i en 
els quals el groc hi és ben present; 
municipis que m’han fet esbossar 
un somriure còmplice quan hi he 
vist embolicats de color groc els 
arbres de la seva avinguda prin-
cipal o pobles amb els vorals de 

U
Groc

ui ja rondés per aquest 
món a finals dels 60’s 
o principis dels 70’s, 
podrà recordar la 
imatge de molts cotxes 

amb els vidres laterals i el del darre-
re completament coberts d’adhesius.
Qui més qui menys volia presumir 
de ser un ballaruc assidu de deter-
minades discoteques.
Tiffany, Pachà, Cala Gogó, destaca-
ven a la costa Brava i, més a prop, a 
Sabadell mateix, vam veure néixer: 
Boeing, Concor... Cada un d’aquests 
locals competia amb el seu “logo” 
de disseny psicodèlic — com així 
ho demanaven els temps—, i el seu 
destí eren els parabrises dels cotxes. 
Progressivament, s’hi van anar afe-
gint:  reparadors d’automòbils, es-
tabliments de tota índole i, fins i tot,  
eslògans territorials, com ara: Com 
el Vallès no hi ha res. Sabadell, pri-
mer centro industrial textil y lane-
ro de España. Roda el món i torna a 
Camprodón...  La moda  va esdeve-
nir plaga i si no recordo malament 
es va arribar a prohibir, o limitar, la 
quantitat d’adhesius que es podien 
dur, per tal de no dificultar la visibi-
litat de la conducció.
Tot torna. El cotxe de casa ja mostra 
tres etiquetes. La de l’aparcament 
de Castellar, la de la ITV i ara l’eti-

  pegatines. || Joan mundet

Tot torna

Q pLAçA MAJOR

MIQUEL RAMOS
pintor

 Aleix Canalís i Alsina*

a fa dècades que a la 
nostra vila podem gau-
dir , en èpoques nada-
lenques, de dues de les 
millors mostres de di-
orames del país.

D’una banda, el primer cap de set-
mana de desembre, es va inaugurar 
la 67a exposició del Grup pessebrista 
de Castellar de la Capella de Mont-
serrat enguany amb el títol de “Pes-
sebres del món”. Aquest any, cada 
escena ens ha transportat a un in-
dret del planeta. Com cada any, la 
brillantor tècnica i l’originalitat de 
les diferents propostes, han situat 
el llistó a un nivell altíssim. Aquest 
any però, la temàtica a permès gau-
dir d’una gran varietat de paisatges, 
alguns més familiars i d’altres més 
llunyans, que han fet les delícies de 
grans i petits. Així mateix, i en motiu 
del recent traspàs  d’en Joan Maria

J
Pessebres castellarencs!

Garsot , també hem pogut gaudir 
d’una mostra dels seus pessebres.
D’altra banda, els pessebres  de l’as-
sociació de Pessebristes de Sant Feliu 
del Racó ja fa més de tres dècades 
que son un referent del Nadal sant-
feliuenc. Aquest any, els “ponts” han 
estat l’element comú a la desena de pes-
sebres que han conformat la mostra.  
Així mateix, el 8è  Pessebre Vivent de 
Sant Feliu que enguany ha rebut més 
de 3.000 visitants, consolidant-se en 
el panorama de pessebres vivents de 
Catalunya. Com és habitual, els visi-
tants van poder gaudir de la recrea-
ció de diverses escenes bíbliques al 
nucli antic de Sant Feliu.  La novetat 
d’aquest any ha estat un arbre dels 
desitjos a la pl del Dr. Puig.
En definitiva, unes festes de Nadal 
atapeïdes d’activitats que han per-
mès tornar a visualitzar l’immens 
potencial creatiu que tenim com a 
poble, en molts àmbits, però espe-
cialment, en l’art de fer diorames 
A tots els que ho heu fet possible, tant 
si us he citat anteriorment com no, 
moltes gràcies.   

* Regidor de Cultura

queta ambiental. Pel carrer però en 
podem veure unes quantes més: la 
de conductor amb disminució física, 
el Via-T, etc. La diferència és que ac-
tualment són d’exhibició obligada, o 
si més no, recomanada. Els conduc-
tors tornem a amenitzar la panorà-
mica exterior amb un primer pla de 
missatges etiquetats.
Parlant d’etiqueta ambiental, a Cas-

tellar tornem a estar en plena tempo-
rada de cremar les restes de l’horta 
i, a diari, les cases se’ns tornen a om-
plir del fum pudent que inevitable-
ment s’escola per allà on pot. Això, 
tan cíclic, i tan puntual en el temps i 
en els llocs on es produeix, és també 
un problema ambiental. La respiració 
i els ulls se’n ressenten amb les con-
seqüents irritacions.  Si no es posa 

fil a l’agulla no ho apedaçarem mai 
—apedaçar-ho com a mínim, però 
molt millor solucionar-ho—. Seria 
molt agosarat emplaçar estratègica-
ment un contenidor, centralitzant així  
les restes d’horta i traslladar-les a la 
deixalleria? És clar que en aquest cas 
no hi ha etiquetes que valguin, però 
si calgués, no vindrà d’una. On podrí-
em posar-les perquè fossin efectives?         

les carreteres coberts d’infinitat 
de llaços grocs o, fins i tot, ciutats 
on els seus ponts més emblemà-
tics eren plens a vessar de llaça-
des també grogues.
Mentre admirava la plaça, i se’m 
glaçaven les mans, se’m va acu-
dir pensar que, amb el fred que 
feia, i algú s’havia molestat a sor-
tit de casa per penjar tot aquell 
seguit de llaços? Qui havia ven-
çut la mandra i havia pres la ini-
ciativa? Serien joves? Seria gent 
més gran? Serien persones amb 
les que em creuo sovint? 
Sigui com sigui, segur que eren 
persones que, com molts de nos-
altres, tenien la necessitat d’ex-
pressar la seva tristesa, la seva 
solidaritat, la seva empatia, o 
perquè no, de canalitzar la seva 
ràbia, la seva frustració, la seva 
incomprensió, pel fet que tinguem 
a quatre persones innocents a la 
presó (i alguns més a l’exili). Qua-
tre persones que “per si de cas”, 
sense judici previ i perquè vivi-
em en un país on no hi ha sepa-
ració de poders, són a la presó, 
lluny de la seva familia i sense 

haver fet res que mereixi pren-
dre una mesura així. Persones 
que, d’alguna manera, necessi-
tem fer veure que estem davant 
d’una injustícia tremenda i que 
no podem normalitzar la situa-
ció de cap manera, primer, per-
què no té res de normal i segon, 
perquè els ho debem als Jordi’s, 
al Quim, a l’Oriol i a nosaltres 
mateixos. Sóm el poble enginyós 
que es va inventar mil i una ac-
tivitats per ocupar els col·legis 
electorals l’1 d’octubre i evitar, 
així, que els precintessin. Sóm 
el poble organitzat i compromès 
que té clar el què vol i que llui-
tarà per aconseguir-ho. Sóm el 
poble que persisteix, perquè no 
pot ser d’altra manera. 
Com va escriure el mestre Anto-
ni Bassas, “el llaç groc no és un 
senyal de cap partit, és un senyal 
d’humanitat” i per això, i mentre 
tinguem presos polítics, jo duré 
el meu, com a símbol reivindica-
tiu i com a mostra de rebuig a la 
situació actual.

*Regidora d’ERC

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000 visites
web mensuals

A Castellar tornem a estar 

en plena temporada de 

cremar les restes de l’horta



DEL 12 AL 18 DE GENER DE 201812

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

+ INFO: 
sonaswingcastellar@gmail.com, 
www.castellarvalles.cat 

+ INFO: 
www.triatlo.org i
www.dimensiontri.com

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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Espai d’Entitats Castellarenques

67a EXpOSICIÓ DE pESSEBRES SONASwING AL 
CALISSÓ VERMUT 

2a DUATLÓ DE CARRETERA 
CASTELLAR DEL VALLÈS 

Grup pessebrista Capella
de Montserrat

SonaSwing Dimensión Club Triatló

Dates i horaris: fins al 4 de febrer, 
diumenges d’11.30 a 13.30 h i de 
17 a 20 h
Lloc: local del Grup pessebris-
ta de la Capella de Montserrat (c. 
Dr. pujol, 26)

un recorregut per tot el món em-
marca enguany l’eix temàtic de l’ex-
posició de pessebres a la Capella 
de Montserrat, que porta per títol 
“pessebres del món”.

Dia: diumenge 14 de gener
Hora: 12 h
Lloc: cal calissó

autèntic swing, manouche i jazz 
de new orleans, amb Juli Aymí 
Trio, un dels millors trios de jazz 
del moment:
dave mitchell, guitarra
queralt camps, contrabaix
Juli aymí, clarinet.

concert gratuït amb taquilla inver-
sa voluntària.

Dia: diumenge 21 de gener
Hora: 10.30 h
Lloc: pistes d’atletisme

campionat de catalunya absolut 
campionat de catalunya de polici-
es i bombers
Obert a tothom!

5 km cursa a peu / 20 km ciclisme 
/ 2 ,5 km cursa a peu
inscripcions a www.triatlo.org

Cal Gorina, CCCV i L’AulaAssociació pessebrista de 
Sant Feliu del Racó

Últims dies per visitar l’exposició de 
pessebres de sant Feliu del racó! 
no us la perdeu, encara podeu veu-
re-la al local pessebrista Ca la pe-
peta els següents dies i horaris:

Dissabte 13 de gener: de 12 a 14 h i 
de 18 a 20.30 h
Diumenge 14 de gener: de 12 a 14 
hores.

EXpOSICIÓ DE pESSEBRES 
DOCSBARCELONA DEL 
MES: MACHINES 

Dia: divendres 12 de gener
Hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal
vo subtitulada en català

hipnòtica, laberíntica i desoladora. 
Milers de treballadors exhausts, in-
terminables jornades laborals de 12 
hores i una immensa fàbrica tèxtil a 
surat, una ciutat industrial situada al 
nord-oest de l’Índia. la càmera viat-
ja lleugera pels passadissos d’aquest 
submon invisible, on humans i màqui-
nes són la mateixa cosa.

actualitat

CEC | Grup De reCerCa De la peDra seCa

aixequen una barraca a Matadepera

El Grup de Recerca de la Pedra 
Seca del Centre Excursionista de 
Castellar ha començat l’any amb 
molta energia, ja que el passat 2 de 
gener va posar la primera pedra a la 
barraca que està construint a l’en-
trada de Matadepera. En concret, 
la barraca serà visible a la rotonda 
de l’Avinguda Mas Sot amb carre-
tera de Sabadell. La nova barraca 
s’inaugurarà el proper 22 de gener, 
a les 11.30 hores, en el marc de les 
Festes de San Sebastià de Matade-
pera i presidirà una de les entrades 
del poble vallesà.

La nova barraca ha estat un 
encàrrec que l’Ajuntament de Ma-
tadepera va fer al Grup del CEC i 
vol ser un homenatge al passat vi-
tivinícola de Matadepera.

En aquest sentit, el Grup de 
Recerca de la Pedra Seca no només 
s’ocuparà de la construcció de la 

el Grup de recerca 
de la pedra seca 
treballa en una nova 
construcció de pedra

barraca, “sinó que també farà 
l’arranjament de tota la super-
fície de la rotonda, construint 
marges de pedra en emulació 
d’un entorn real de vinya”, apunta 
Jesús Gómez, ex president del CEC. 
A més, els membres del Grup pro-
posaran que es planti també algun 
cep, d’alguna varietat local, “que 
ornamenti l’entorn amb els seus 
pàmpols a la primavera i s’avin-
gui amb el verd dels lliris del sos-
tre”. Com és sabut entre els “pe-

  Marina Antúnez

El Grup de Recerca de la pedra Seca, treballant a Matadepera. || m. antúnez

drasequers”, els lliris es col·loquen 
per a mantenir estable el sostre de 
les construccions de pedra.

En aquesta ocasió, els volunta-
ris del Grup de Recerca de la Pedra 
Seca del Centre Excursionista de 
Castellar han utilitzat morter, per 
assegurar la pervivència de la cons-
trucció der pedra seca que estan 
fent, ja que està situada en un lloc 
de força trànsit i és més suscepti-
ble de patir les conseqüències de 
les bretolades. 

L’Ajuntament de Castellar ha pro-
cedit darrerament a senyalitzar les 
portes d’accés a l’aparcament sub-
terrani de la plaça Major situades 
a l’edifici d’El Mirador, amb l’objec-
tiu que la ciutadania les identifiqui 
d’una manera fàcil i ràpida i de di-
ferenciar-les entre elles.Per fer-ho 
s’ha utilitzat el mateix codi que es 
va iniciar al setembre de 2016 amb 
la marca “Fem Castellar”, formada 
per símbols geomètrics que subs-
titueixen les vocals i creen un sis-
tema d’identitat. Alhora, cada pa-
raula es converteix en un símbol 

Es senyalitzen els accessos a 
l’aparcament de la Pl. Major

EQUIpAMENT | 2018

Nova senyalització. || J. morera

propi dins d’un conjunt, un codi que 
l’emmarca dins d’una imatge gràfica 
que no és només reconeguda com a 
marca sinó també com a estil gràfic. 

Des de la seva creació, la marca 
“Fem Castellar” també s’utilitza per 
comunicar la programació cultural de 
l’Auditori en els diferents suports grà-
fics, com ara el programa de mà, els 
cartells, les estructures verticals o el 
gadget de regal. En aquest cas, a més, 
cadascun dels símbols fa referència a 
una temàtica, per exemple, la rodona 
correspon al cinema, el triangle al te-
atre i la ics a la música.  ||  redacció
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esportsbàsquet

el present i el futur és groc-i-negre
el Club Bàsquet Castellar clou els actes del 60 aniversari amb bona salut esportiva i ensenya múscul amb 
la presentació dels 18 equips del club, disputant el 40è Memorial parcerisa i el 44è vila de Castellar

La tradició mana i com cada inici d’any, el 
primer cap de setmana és el del bàsquet. 
El Memorial Parcerisa i el Vila de Caste-
llar, dos torneigs que es disputen des de 
fa 40 i 44 anys respectivament, són els 
grans protagonistes de l’esport castella-
renc. Els groc-i-negres van fer gala de la 
bona salut esportiva del bàsquet a Caste-
llar amb la presentació oficial de tots els 
equips del club.

El primer plat de la matinal basquet-
bolística va ser el partit que va enfrontar 
el cadet femení enfront el CB Canove-
lles i que l’equip local va acabar perdent 
per 31 a 60.

Seguidament, la 40a edició del Me-
morial Parcerisa, un d’aquells cognoms 
que ja ha passat a la història del club com 
a una de les nissagues més llargues en els 
60 anys d’història de l’entitat amb tres ge-
neracions. El torneig, creat a la tempora-
da 1978-79 en honor al desaparegut Josep 
Parcerisa Batet, fill de l’expresident An-

toni Parcerisa és ja un dels referents al 
bàsquet català de categoria juvenil. El jú-
nior masculí de Jaume Lapiedra va supe-
rar per 52 a 49 al CB Parets.

Avantsala de la festa grossa, el Par-
cerisa va donar pas a la presentació de 
tots els equips del club, on els gairebé 180 
jugadors van desfilar pel parquet del Pa-
velló Puigverd.

Els 14 equips federats i els quatre 
de l’escola, van prendre tot el protago-
nisme, fins a donar pas al primer equip, 
que s’havia de jugar el Vila de Castellar 
davant un rival d’entitat com el CB Mo-
llet de Lliga EBA.

El Vila de Castellar va ser instituït a 
la temporada 74-75 amb Lluís Vial de pre-
sident i amb el FC Barcelona com a pri-
mer guanyador. Aquest torneig va subs-
tituir el torneig internacional que el club 
venia celebrant els últims anys, per l’alt 
cost de portar un equip estranger.

En la primera edició, el torneig va 
començar a jugar-se amb format de final 
a quatre, i el llavors CP Castellar va en-
frontar-se al València CF (53-49), per 

  Albert San Andrés

Foto de família de totes les categories i esportistes del CB Castellar. || cedida

accedir a la final enfront del FC Barce-
lona, que va eliminar al CD Mataró (79-
68). Els blaugranes van superar per 58 a 
44 l’equip local.

Sobre la pista del Puigverd, l’equip 
sènior trobava un complicat rival com el 
CB Cornellà, amb el qual va caure per 67 
a 88, tot i donar una bona imatge inicial. 
L’equip metropolità, dues categories per 
sobre, va ser superior en tots els àmbits, 
però els locals van deixar clara l’evolució 
en el joc després de la dolorosa derro-
ta enfront un altre equip de Cornellà en 
lliga, l’Almeda.

Els locals guanyaven el primer pe-
ríode per 22 a 19, però al segon les rotaci-
ons passaven factura i els de Xavi Pardina 
infligien un dur parcial de 8-31 per mar-
xar al descans amb un insalvable 30-50.

El millor físic de l’equip blau, amb 
molta més alçada i superioritat sota el 
cèrcol, evitava que els de Jodra aconse-
guissin reaccionar per capgirar el marca-
dor, però tot i això, el 15-22 parcial demos-
trava la bona sintonia dels groc-i-negres.

Amb tot decidit, els castellarencs 

aconseguien emportar-se l’últim perío-
de (22-16) arribant al 67-88 final.

Aquest exigent partit de preparació, 
serveix per iniciar un 2018 que ha de con-
firmar les expectatives de l’equip i el tèc-
nic Raúl Jodra, va explicar que “venim de 
les festes de Nadal, però hem entrenat 
i arribàvem amb un bon nivell. Vam in-
tentar anivellar les forces a l’inici del 
partit, però es va notar massa la dife-
rència, ja que ens superaven física-
ment en alçada”.

Jodra, conscient de la dificultat del 
rival, va acabar content el partit, tot i la 
derrota, ja que “són un equip que abans 
de les festes va millorar molt a la seva 
lliga i nosaltres vam ser capaços de plan-
tar cara, amb intensitat correcta i bona 
defensa. L’equip va sortir fort a la pista i 
això ens va fer guanyar el primer quart”.

Els groc-i-negres intentaran co-
mençar amb victòria el 2018, en el partit 
que els enfrontarà al Puigverd (diumen-
ge, 19:00 h) al Collblanc-Torrassa B, un 
rival directe en la lluita per la part alta 
de la taula. 

de vida té ja el 
Club Bàsquet 

Castellar

ANYS

60
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Carmelo Morales va aconseguir el quart campionat d’Espanya de motociclisme. || easyrace

La UE Castellar celebrant la victòria al pepín Valls després d’aconseguir l’ascens. || q. pascual

Georgina Garcia ha quallat una gran temporada tot i la lesió al canell. || a.san andrés

El castellarenc Oriol Garcia va fitxar pel Girona CH de l’OK Lliga. || a.san andrés

2017, més 
alegries que
decepcions
ascensos, descensos 
i títols, conformen una 
temporada on l’esport 
castellarenc segueix 
elevant el nivell

Després d’un pletòric 2016, que serà difí-
cil d’igualar en resultats esportius, el 2017 
esportiu castellarenc ens ha deixat un bon 
balanç esportiu, tot i alguns resultats mi-
llorables en diversos clubs. L’ascens de la 
UE Castellar a Primera Catalana i el títol 
de campió d’Espanya de Carmelo Morales 
han estat els màxims exponents de l’any que 
hem deixat enrere.

El futbol ha estat la notícia esportiva 
més seguida de Castellar durant el 2017. 
No en và, la Unió Esportiva va aconseguir 
un lluitat ascens a Primera Catalana per 
primera vegada a la història -tot i que hi 
havia estat dues vegades quan era Prefe-
rent durant els 90- en un esprint espectacu-
lar que començava a mitjans de desembre i 
que permetia als de Juan Antonio Roldán 
classificar-se per la promoció enfront l’EF 
Bosc de Tosca.

Dos gols a la pròrroga de Jairo Díaz 
embogien a les gairebé 1600 persones que 
omplien el Pepín Valls i que ajudaven a 
l’equip a aconseguir aquesta històrica cita.

Pel que fa al futbol sala, el FS Farmà-
cia Yangüela Castellar aconseguia acabar 
en novena posició en la primera tempora-
da a la Tercera Divisió nacional, salvant la 
categoria a set jornades del final i protago-
nitzant un final espectacular que els feia 
acabar al Top10.

La marxa de jugadors claus -Roger 
Carrera, Aleix Navarro i Josep Maria Mar-
tínez- i del tècnic Borja Burgos al Futsal Pia 
de Segona B a final de temporada, deixaven 
l’equip en una difícil situació i amb ‘Nando’ 
Sáez amb la difícil tasca de millorar la feina 
de les últimes temporades.

Només sis jornades durava el tècnic 
colomenc a la banqueta, que era reempla-
çat pel jugador Darío Martínez, que deixa-
va la fitxa de camp per ocupar la banqueta. 
L’equip però, encara no coneix la victòria 
en la temporada 2017-18.

La secció de vòlei del club tancava 
també una temporada immillorable amb 
el sènior femení a la part alta de la taula i el 
juvenil jugant l’ascens de categoria a Lleida.

El bàsquet, en una senda perillosa des 
de feia quatre anys, jugant-se la temporada 
a les promocions de descens, no va poder 
amb el CN Sabadell i l’equip entrenat per 
Carles Company es va condemnar a jugar 
a la Primera Catalana a la 2017-18.

Amb una dura feina pel davant, el tèc-

 Albert San Andrés

nic hospitalenc Raúl Jodra es feia amb les 
regnes de l’equip i aconseguia reunir una 
bona dosi de talent amb jugadors de qua-
litat per afrontar una difícil temporada.

El nord-americà Marquie Smith o 
el retorn del fill pròdig, l’Albert Cadafalch, 
han fet acabar l’equip en tercera posició a 
la taula al desembre.

L’HC Castellar ho va tenir magre du-
rant algunes fases de la temporada, ocupant 
el descens directe durant moltes jornades. 
L’equip de Fidel Truyols però, treia la casta 
i l’honor per superar les dues rondes de pro-
moció de descens enfront de La Garriga i 
el Martinenc, aconseguint retenir la Pri-
mera Catalana per quart any consecutiu.

Els granes començaven la nova tem-
porada a la part baixa de la taula i necessi-
taven vuit jornades per aconseguir la pri-
mera victòria. Tres consecutives abans 
del Nadal deixen l’equip a quatre del des-
cens directe.

També en hoquei, Oriol Garcia deixa-
va les categories inferiors del FC Barcelo-
na per debutar a l’Ok Lliga amb el Girona 
CH i era seleccionat per formar part de la 
selecció catalana.

En motociclisme, Carmelo Morales 
sumava la cinquena corona nacional i la 
quarta en Superbike, després d’una tem-
porada on fitxava per l’equip madrileny de 
l’EasyRace, deixant la desapareguda cate-
goria a l’europeu del FIM CEV Repsol per 
passar al Campionat d’Espanya.

‘Carmelito’ canviava la Yamaha del 
LaGlisse per la BMW 1000 RR, aconse-
guint l’onzè títol de la seva carrera esportiva.

Dani Pedrosa acabava en quarta po-
sició en una temporada on el seu company 
Marc Márquez aconseguia el cinquè títol 
mundial -tercer a la categoria reina- i se-
gueix trencant estadístiques amb dues 
victòries (Jerez i Xest), sent l’únic pilot de 
la història que aconsegueix guanyar una 
cursa al campionat durant 16 temporades 
consecutives -12 a MotoGP-, sent el tercer 
pilot de la història amb més podis (153) pel 
darrere de mites com Giacomo Agostini o 
Valentino Rossi. A més el castellarenc suma 
un total de 54 victòries en Gran Premis.

El 2017 també ha estat l’any del relleu 
en les dues rodes, on Max Sánchez i Èric 
Rubio -campió de Catalunya i Girona de 
Dirt-track- es postulen com el ferm relleu 
de Morales i Pedrosa.

En tenis, Georgina Garcia completa-
va la millor temporada de la seva carrera 
esportiva, aconseguint quatre títols indi-
viduals i quatre de dobles, acabant l’any al 
Top200 i aconseguint la classificació per la 
fase prèvia de Wimbledon, on una lesió en 
el moment clau de la temporada va trun-
car que pogués acabar al Top100.

En bike-trial, el multicampió Alan Ro-
vira segueix el ferm camí cap a l’elit amb 
un nou campionat d’Espanya pel seu pal-
marès, com a màxim exponent de l’esport 
individual de base, d’una Vila que creu en 
l’esport com a mode de vida. 
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La UE Castellar va arrencar l’any amb una 
nova derrota, aquesta vegada enfront del 
San Juan Atlético Montcada (3-0) en un 
partit on l’equip blanc-i-vermell va merèi-
xer un millor resultat, després de dominar 
la primera part. Amb set juvenils a la convo-
catòria, Juan Antonio Roldán segueix amb 
el ‘via crucis’ de lesions i baixes i va acabar 
jugant amb cinc jugadors de la pedrera.

Després d’aconseguir la primera vic-
tòria de la temporada enfront del Mollet a 
l’últim partit del 2017, els de Roldán no van 
poder superar a un Montcada al qual van 
ser superiors a la primera part.

“Vam fer una primera part on vam 
ser superiors al rival i mereixíem mar-
xar al descans amb algun gol. A la sego-
na, el gol al minut quatre ens va afectar 
molt anímicament i ens va canviar la ma-
nera de jugar, desestructurant el joc. Les 
baixes ens van afectar massa, però els ju-
venils van estar a l’altura, tot i no ser un 
partit gaire adient per a ells” va explicar 
el tècnic de l’equip del partit.

Iker Roldán debutava amb el primer 
equip al lateral i jugadors menys habituals 

la ue Castellar mereix 
més al Municipal de 
Montcada (3-0)

Jairo Díaz es lamenta per una oportunitat fallada. El golejador va ser substituït per lesió a la mitja part. || a.san andrés

en l’onze inicial com Marc Estrada o Carlos 
Saavedra aconseguien la titularitat.

Amb diverses ocasions, l’equip cas-
tellarenc podria haver marxat amb una 
superioritat clara al descans, però una ve-
gada més l’equip deixava escapar l’oportu-
nitat de fer-ho.

La segona ja començava amb perspec-
tives dolentes, ja que el tècnic visitant havia 
de substituir al seu golejador. Jairo Díaz do-
nava pas al juvenil Marc Repiso, que havia 
de cobrir un difícil rol, com a referència en 
solitari de cara a porteria.

El cansament passava factura a l’equip 
i les quatre baixes per sanció -Àlex Alfon-
so, Àlex Rubió, Carlos Ortiz i Víctor León- 
es notaven sobre la gespa, situació aprofi-
tada pels locals, que s’avançaven al 49 amb 
un gol de Vicente Molina, al 57 amb un d’Al-
bert Jiménez i al 78 amb un de Marc Pilar.

El Castellar intentava aguantar el fort 
ritme i la pressió de la ‘petita bombonera’ 
però no va poder evitar l’allau ofensiu dels 
de Montcada. L’única nota positiva era que 
l’equip castellarenc acabava amb vuit juga-
dors de la pedrera a l’onze inicial, que deixen 
veure el bon estat esportiu del club.

“Ara tenim quatre partits seguits 
a casa en els que haurem de sumar els 

  Albert San Andrés

a la 
convocatòria 

de la UE 
Castellar, amb 
set lesionats 

i quatre 
sancionats

JUVENILS

7
màxims punts possibles” explica Roldán, 
que tot i començar l’any amb una derrota, 
es mostra positiu de cara a millorar els re-
sultats durant el 2018: “seguim amb set le-
sionats i haurem d’esperar a recuperar 
algun dels jugadors per a ser més com-
petitius per tenir més opcions de joc i 
més recanvis. Als jugadors els va afec-
tar aquesta derrota, però en general els 
veig bé i animats. Haurem de seguir tre-
ballant partit a partit”.

El final de la primera volta a casa enlla-
ça amb els tres primers partits de la segona, 
on a causa del canvi de seu amb el Llagoste-

ra B a inicis de la temporada per les obres de 
substitució de la gespa, farà que l’equip jugui 
els pròxims 12 punts a casa, on ha sumat els 
sis punts d’aquesta temporada.

Els de Roldán rebran la visita del Can 
Vidalet aquest diumenge (12.15 h). Els d’Es-
plugues ocupen la quarta posició a la taula 
després de superar per 1 a 0 al Banyoles.

D’altra banda, el porter Marc Ollé, un 
dels artífexs de la gran temporada passa-
da de l’equip castellarenc i que aquesta no 
estava gaudint de continuitat sota pals, ha 
deixat el club per fitxar pel FC Santboià de 
‘Piti’ Belmonte a Tercera Divisió.

Reducció de la taxa per recollida de residus 
municipals vinculada a la capacitat econòmica
les persones que obtinguin aquesta reducció accediran 
automàticament a una altra subvenció de 150 euros també vinculada 
a la capacitat econòmica

Reducció de la taxa de residus municipals 
vinculada a l’autogestió de la fracció orgànica 

Subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

AJUTS 
FISCALS 2018

Termini de sol·licitud: 
31 de gener de 2018

informa’t a 
www.castellarvalles.cat/ajutsfiscals

Més informació: 
www.castellarvalles.cat 
Organització: 
Ajuntament i PEC

“Com parlem, 
escoltem 
i sentim a casa? 
I fora de casa?”

Dijous 25 de gener 
· 21 h
Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador

El taller oferirà recursos 
pràctics per a la millor 
comunicació i la resolució 
de conflictes en família. 

Activitat adreçada a 
famílies amb 
infants d’entre 0 i 12 anys.

A càrrec de 
Jordi Serra, de 
l’Associació 
Cultural Altell

TALLER
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Futsal i hoquei, a començar bé l’any
el Fs Castellar s’enfronta al Fs Montsant i l’hC 
Castellar visita la pista del Ce vendrell

El FS Farmàcia Yangüela Castellar vol començar l’any sumant enfront del FS Montsant, equip 
acomodat a la part mitja de la taula, per sumar els punts necessaris per intentar salvar la ca-
tegoria. L’equip de Darío Martínez només ha aconseguit un empat en 13 jornades de lliga i els 
del Turó de la Peira de Barcelona només han perdut un com a locals.
D’altra banda, l’HC Castellar visitarà aquest divendres la pista del CE Vendrell, rival directe 
en la lluita per la mitja taula, on una victòria dels granes els allunyaria encara més de les posi-
cions de descens directe, que ara resten a quatre punts.  || redacció

pOLIESpORTIU | Futsal i hoquei

El Club Tennis Castellar va acabar l’any amb força i ho va 
fer amb la victòria de Laia Macià al torneig del Banc Saba-
dell disputat al CT Vallparc de Barcelona. La de Sant Feliu 
del Racó va superar en semifinals a la cap de sèrie número 2, 
per 6-4/6-3 i per 6-4/6-4 a la final.  La de Sant Feliu del Racó 
no va cedir cap set en els partits disputats. Aquest torneig 
és un dels campionats de tenis català amb més tradició en 
època de Nadal, i històricament l’han disputat els millors ju-
gadors i jugadores catalans.

La jugadora del CT Castellar és tutelada per l’entrena-
dor del club, Ramon Sanromà, expert en l’alta competició i 
amb experiència al circuit WTA. La progressió de Macià du-
rant el 2017 ha sigut espectacular, guanyant nou competici-
ons i quedant finalista en tres més.   || redacció

Laia Macià guanya el 
torneig del Sabadell 

TENIS | torneiG BanC saBaDell

fe Grama - la Jonquera 3-0
montañesa - farners 3-1
cardedeu - sant cugat 0-0
Júpiter - sabadell b 1-1
mollet - Vic 0-1
Montcada - UE Castellar 3-0
manresa -llagostera b suspés
can Vidalet - banyoles 1-0
manlleu - lloret  1-1

cerdanyola - masquefa 5-2
reus ploms - Vendrell 6-2
riudebitlles - sentmenat 6-4
monjos - sant Just 1-5
HC Castellar - Bell-lloc 5-2
santa perpètua - andorra 6-3
Juneda - caldes m. 3-2
reus deportiu - sant cugat 3-1

lloret - ripollet 3-5
lliçà - montsant 4-4
Vacarisses - arrels 5-2
montcada - fe Grama 3-4
mataró - premià 7-2
sant Joan - estel ajornat
FS Castellar - ISUR 1-8
sant cugat - arrahona 2-5

Almeda - CB Castellar 94-70
collblanc b - la palma 70-73
claret - sant boi 69-63
aese - sant Joan despí 82-40
Gavà - roser b 83-67
olesa - prat 72-62
tecla sala - sedis 69-71
Jac sants b - Viladecans 77-68

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET HOQUEI pATINS
1a Catalana · Grup i · J16 terCera Divisió · Grup i · J13 1a Catalana· Grup ii · J13 1a Catalana · Grup B · J14

fe Grama 35 16 10 5 1
ce manresa 29 15 9 2 4
cf montañesa 27 16 8 3 5
cf can Vidalet 27 16 7 6 3
ce farners 26 16 8 2 6
Vic uec 25 16 6 7 3
aec manlleu 25 16 7 4 5
ue la Jonquera 24 16 7 3 6
ue llagostera b 23 15 6 5 4
cf lloret 22 16 6 4 6
san Juan at. de m. 20 16 6 2 8
fc cardedeu 20 16 5 5 6
ce sabadell b 19 16 5 4 7
cf mollet 19 16 5 4 7
ce banyoles 17 16 5 2 9
sant cugat fc 16 16 4 4 8
ce Júpiter 14 16 3 5 8
UE Castellar 6 16 1 3 12

isur fs 27 13 8 3 2
ripollet fs 25 13 8 1 4
fe Grama 25 13 7 4 2
cfs montcada 23 13 7 2 4
estel Vallseca 23 12 7 2 3
Grups arrahona 22 13 7 1 5
fs montsant 22 13 7 1 5
cfs c. de mataró 21 13 7 0 6
ce Vacarisses 21 13 6 3 4
aefs arrels 19 13 6 1 6
sant cugat fs 15 13 5 0 8
premià de mar cfs 15 13 5 0 8
sant Joan de V. 14 12 3 5 4
f. lliçà d’amunt 14 13 4 2 7
lloret costa-brava 9 13 3 0 10
FS Castellar 1 13 0 1 1 2

aese a  13 11 2
bàsket almeda  13 9 4
CB Castellar   12 9 3
cb prat   13 7 6
bàsquet sant boi   12 8 4
cb la palma  13 7 6
cb Gavà  13 6 7
aec collblanc b  12 7 5
ue claret  13 6 7
bc sant Joan despí   13 5 8
bc tecla sala  13 5 8
Jac sants b  13 5 8
nou bàsquet olesa   12 5 7
cb roser b  13 4 9
sedis hidrology  11 4 7
cb Viladecans   11 2 9

CLASSIFICACIÓ  pJ pG ppCLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp

ll-llista Juneda 34 14 11 1 2
hc sentmenat 31 14 10 1 3
hc sant Just 30 14 9 3 2
cn reus ploms 29 13 9 2 2
cerdanyola ch 25 14 8 1 5
cp monjos 24 14 8 0 6
hh s. perpètua 23 14 7 2 5
ce Vendrell 20 14 6 2 6
cp riudebitlles 20 14 6 2 6
reus deportiu 18 13 6 0 7
HC Castellar 14 14 4 2 8
andorra hc 14 14 4 2 8
cp bell-lloc 13 14 4 1 9
phc sant cugat 11 14 3 2 9
caldes m. 10 14 3 1 10
cp masquefa 5 14 1 2 11

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 13 gener
pepín Valls
11:00   prebenjamí a – efb ripollet 
12:00     benjamí a – c. sabadellès 
13:00     fem aleví benj – masnou at. 
13:00     aleví b – sant quirze
14:30     infantil b – ef barberà
16:30     cadet b –  sabadellenca ue
18:30     juvenil b – base montcada

partits a fora
09:15    ef base ripollet ad -  aleví a 
10:00    can rull -  benjamí b 
10:30    ef barberà -  benjamí e
10:45    sabadell nord -  benjamí c 
12:00    seagull ce -  fem infantil aleví 
12:00    cerdanyola - prebenjamí b 
12:00    roureda Vdf -  aleví c 
13:00    manresa ce -  fem inf aleví
13:00    ullastrell cf -  fem juv cadet 
14:00    mollet uecf -  infantil a 
16:15    Júnior fc -  cadet a 
18:30   Jabac terrassa -  juvenil a

DIUMENGE 14 gener
pepín Valls
10:00   benjamí d – f. terrassa
10:00     aleví e – can trias ud
12:15     amateur – can Vidalet cf 
15:00     infantil c – ef planadeu
17:00     cadet c – montmeló uefc
19:00    juvenil c – montcada fc 

partits a fora
12:00  ef barberà -  fem cadet inf

AGENDA
setMana Del 12 al 18  De Gener

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 12 gener
partits fora
21:45 ce Vendrell -  sènior a

DISSABTE 13 gener
pavelló Dani pedrosa
15:00    prebenjamí b – sentmenat
16:00  iniciació b – hc palau
17:00  iniciació a – ct barcino
18:00  prebenjamí a – caldes
19:00  aleví a – cn reus ploms
20:15  juvenil – cp malgrat

partits a fora
12:00   Vilassar hc -  infantil b 
16:00   hp tona -  aleví b
18:30   andorra hc -  infantil a

DIUMENGE 14 gener
partits a fora
16:15   hc sentmenat -  escola b 

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 13 gener
partits a fora
10:45   cardedeu fs -  cadet a
16:00   isur fs -  juvenil a
17:15  montsant fs -  sènior a

DIUMENGE 14 gener
pavelló Joaquim Blume
09:00 aleví b – escola pia sabadell
10:15    cadet b – Vacarisses ce
11:30    juvenil b – escola pia
17:30  sènior b –  franciscans

partits a fora
10:30   natació sabadell -  aleví a
10:30   f. terrassa -  infantil b
10:35  santa perpètua -  infantil a

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 13 gener
pavelló puigverd
09:00   mini – Vedruna Gracia
10:30     premini – ub mir
16:15     sots 25 – sant quirze bàsquet
18:00     cadet – sant quirze bàsquet

partits a fora
09:00    cb castellet -  preinfantil fem
09:30    cb la salle horta -  premini 
12:00    lliçà d’amunt -  cadet fem
19:15    ce Vila olímpica -  sots 25 fem
19:45    ab premià -  sots 21 

DIUMENGE 14 gener
pavelló puigverd
09:00  infantil  – ue barberà
10:30     preinfantil  – cb sant Josep
17:00     júnior  – creu alta sabadell
19:00    sènior a  – aec collblanc b

partits a fora
16:30   sfèric terrassa -  sènior b 
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El Col·lectiu pere Quart crea 
un blog on explica objec-
tius, agenda i cronologia

El Col·lectiu Pere Quart (CPQ) ha 
creat un blog per explicar els objec-
tius com a associació que defensa 

la literatura catalana a les aules i per 
fer conèixer les activitats que duu a 
terme: manifestos que ha impulsat i 
diversos articles d’opinió sobre l’en-
senyament de la literatura catalana. 
l’enllaç  és https://collectiupere-
quart.wordpress.com/

Les delicioses dietes de 
Quins fogons per superar 
els excessos del Nadal 

Ja han passat les festes i, mica en mica, 
tornem a la normalitat culinària. per 
fer baixar els excessos nadalencs, les 

noies de quins  fogons us porten una 
recepta lleugereta de peix, un plat de 
dieta amb gràcia i poca feina:  tataki 
de salmó amb verduretes saltades. 
podeu veure’n el vídeo a lactual.
cat, al facebook de l’actual i a les xar-
xes socials de quins fogons.

arrenca el cineclub d’aquest 2018

El Club Cinema Castellar Vallès ha pre-
sentat la programació del primer trimes-
tre del 2018. Enguany, en el calendari ci-
nematogràfic, hi destaca la desena edició 
del BRAM!, que tindrà lloc del 23 de febrer 
al 4 de març. En aquest sentit, per a cele-
brar la fita, s’ha previst una exposició que 
revisarà els 10 anys d’història del projec-
te i que inclourà, entre d’altres, cartells i 
imatges significatives de les ja 9 edicions 
celebrades de la Mostra.  

També s’ha previst un concert de 
bandes sonores de cinema a càrrec de la 
GIOrquestra, una activitat també inclosa 
a la programació estable de teatre i mú-
sica de l’Auditori. En el BRAM! infantil es 
durà a terme una fira d’artefactes cine-
matogràfics primitius, al carrer, i també 
es buscarà la implicació de diverses enti-
tats en la celebració dels 10 anys. 

De la programació del BRAM!, ja es 
pot avançar que es farà la projecció de La 
roca del pastor, un documental dirigit per 
Dani Sagrera i Raül Esteve, amb el suport 
del Centre Excursionista de Castellar, que 
parla de la Castellassa de Can Torras. 

El CCCV també ha donat a conèixer 
els títols que s’inclouen als DocsBarcelo-
na del Mes, que es programen conjunta-
ment amb Cal Gorina i L’Aula d’Extensió 
Universitària  i que aquest gener s’inicien 
amb Machines, de Rahul Jain, i que segui-
ran amb L’hora dels deures, de Ludovic Vie-
uille, i Thank You for the Rain, de Julia Dahr.

Pel que fa al cinefòrum, el primer 
trimestre inclou 6 pel·lícules. Els dos pri-
mers títols tracten el perdó en situacions 
de conflicte violent. En concret, són Land 
of mine: sota la sorra, nominada a l’Oscar 
de parla no anglesa i multipremiada, i Una 

Un fotograma de la pel·lícula  ‘Maudie, el color de la vida’, que es podrà veure el 16 de març, a l’Auditori Municipal. ||  cedida

el primer trimestre del Club Cinema Castellar vallès inclou la desena edició del BraM, del 23 de febrer al 4 de març

historia de locos, del director francès Ro-
bert Guediguiá i que té com escenari el 
conflicte armeni. 

Al febrer, s’han previst la projecció 
de Figuras ocultas, una comèdia dramàtica 
sobre dones científiques afroamericanes 
que van treballar a la NASA a principis 
dels anys 60, i de La profesora, un drama 
de producció eslovaca amb tocs d’humor 
negre sobre la corrupció a Txecoslovà-
quia dels anys 80. 

El mes de març inclou, d’una banda, 
Maudie, el color de la vida, inspirada en la 
història de la pintora canadenca Maud 
Lewis i interpretada per Sally Hawkins i 
Ethan Hawke. De l’altra,  Una mujer fantás-
tica, un film multipremiat sobre una dona 
transexual que aquest 2018 opta a l’Oscar 
de parla no anglesa. 

El cineclub també participa, un cop 
al mes, en la programació de cinema de 
l’Ajuntament. El autor, és la cinta espa-
nyola protagonitzada per Javier Gutiérrez 
i que opta a 9 premis Goya que es podrà 
veure el del 21 de gener.  

 Marina Antúnez

‘Machines’ és el títol del 
DocsBarcelona del gener

DOCUMENTAL

Aquest divendres, a les 20 hores, es projecta el 
documental ‘Machines’ a l’Auditori Municipal. 
La cinta és una coproducció índia, alemanya i 
finlandesa. El cineasta Rahul Jain debuta amb 
una obra valenta i personal. Ell és un director 
de documentals, nascut a Nova Delhi, criat a 
l’Himàlaia i educat als Estats Units. És llicenciat 
en Belles Arts de Cinema i Vídeo a l’Institut 
d’Arts de Califòrnia i té unmàster d’Escriptura 

sobre Estètica i Política. S’interessa per la distància, 
l’alteritat i la quotidianitat. ‘Machines’ és el seu 
primer llargmetratge documental, un treball fet amb 
una mirada dura, i a la vegada, d’una sensibilitat 
extraordinària, que parla de l’explotació dels 
treballadors a les fàbriques dels països en vies de 
desenvolupament, que ens obliga a replantejar-nos 
si les dinàmiques productives del món en què vivim 
són les més idònies. Una cinta hipnòtica, laberíntica 
i desoladora. Milers de treballadors exhausts, 
interminables jornades laborals de 12 hores i una 
immensa fàbrica tèxtil a Surat, una ciutat industrial 
situada al nord-oest de  l’Índia. La càmera viatja lleu-
gera pels passadissos d’aquest submón invisible, 
on els humans i les màquines són la mateixa cosa. 

Si busques feina 
contacta 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

Del 04 al 10 de gener

Es necessita:
· auxiliars operari/ària
· administratiu/va comercial atenció al client
· administratiu/va comptable
· Cambrer/a de barra i sala
· Coordinador/a àrea de muntatge
· Cuidador/a – treball domèstic
· Dependent/a de comerç
· enginyer/a electrònic/a
· Fuster ebenista oficial 1a
· Gerocultor/a

· netejador/a
· operari/ària control numèric CnC
· operari/ària de tallers mecanitzats
· professor/a d’italià
· professor/a d’anglès
· soldador/a – tuber/a
· tècnic/a recursos humans
· torner/a convencional
· transportista de camió cisterna
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El Grup Pessebrista de Castellar, si-
tuat al carrer Doctor Pujol, 26, està 
satisfet de la bona acollida que han 
tingut i tenen els ‘Pessebres del món’ 
que proposen a la 67a exposició de 
pessebres. Més de 4.600 persones 
ja han visitat els 15 diorames i tres 
calaixos que hi ha exposats al local, 
i se n’esperen fins a 5.500. “Aquest 
balanç és positiu, ja són més de 700 
visitants més que l’any passat”, ex-
plica el president de l’entitat, Ferran 
Batiste-Alentorn. “De fet, una sin-
gularitat dels nostres pessebres 
és que comencen al desembre però 
no s’acaben fins al 4 de febrer”. 
En aquest sentit, encara s’esperen 
visites en els horaris d’obertura del 
local, cada diumenge, matí i tarda. 
“Durant aquest últim mes, acos-
tumem a rebre grups, sobretot”. 

Enguany, molts dels visitants 
han visitat els pessebres en família. 
“Abans de Reis, sobretot, venien 
molts avis amb els néts”, diu Ba-
tiste-Alentorn. Les persones s’han 
assabentat de l’exposició pels mit-
jans de comunicació i pel boca a ore-
lla. “Sempre sortim molt per TV3 i 
també hem anat apareixent als dia-
ris locals”, apunta Batiste-Alentorn. 

Una de les coses que sorprèn al 
president és “que vingui tanta gent 
de Sabadell, perquè allà també 
tenen un grup, i també gent del 
Vallès i Barcelona”.

Sobre les opinions que els pes-
sebristes han rebut per part dels vi-
sitants, “la millor opinió és, sense 
dubte, la gran quantitat de gent 
que ha vingut”, afirma Batiste-
Alentorn. També han comentat que 
“són uns pessebres molt diferents 
als que havien vist a altres llocs”. 
Precisament, aquest fet diferencial 
en el tema que cada any tria el Grup 

Més de 4.600 persones ja 
han vist els pessebres

Visitants als ‘pessebres del Món’ del Grup pessebrista de Castellar. || q. pascual

el Grup pessebrista de Castellar segueix amb la mostra fins al 4 de febrer

Pessebrista, “que es procura triar 
pensant molt des de l’òptica del 
segle XXI”, i això fa que la gent jove 
s’animi a fer pessebres. “En altres 
grups, segurament noten la da-
vallada de voluntaris i socis, però 
aquí tenim la sort que la gent jove 
s’anima a seguir”.

De fet, el Grup Pessebrista de 
Castellar compta amb una represen-
tació de joves d’entre 20 i 30 anys que 
fan pessebres. “I també s’ha incor-
porat gent de mitjana edat, d’uns 
50 anys, que comença ara i que se-
guirà per aprendre coses noves”. 

Enguany, els pessebristes s’han 
arriscat fent pessebres situats a di-
versos països del món. El fet de can-
viar el paisatge tradicional d’un pes-
sebre per un altre americà, japonès, 
o fins i tot, del Pol Nord, “no afecta 
les dificultats tècniques que supo-
sa fer un pessebre, respecte altres 
anys, perquè de fet, tot són paisat-
ges”. Cada nova experiència suposa 
un nou repte. “Nosaltres, de les di-
ficultats en fem art”, diu Batiste-
Alentorn. I, de fet, per aconseguir 

pESSEBRES CASTELLAR | Balanç

assolir amb èxit el repte, el pesse-
brisme no s’atura mai, “tot l’any 
estem pensant en els pessebres, 
com fer-los, fins que els comencem 
físicament, i hi dediquem moltís-
simes hores”.

Enguany hi ha hagut participa-
ció castellarenca als pessebres de 
la Asociación de Belenistas Santa 
Ana de Tudela, a Navarra. Fran-
cesc Fayos i la seva dona, Laura 
Marsiñach, i els sabadellencs Emília 
Milà i Emili Sans, van arribar al grup 
navarrès el dia 6 de desembre per 
preparar, conjuntament, un pesse-
bre original, ubicat a Cadaqués. “El 
Francesc Fayos té molts contactes 
amb grups pessebrístics i té amis-
tat amb els pessebristes d’allà, i 
ja feia anys que s’havia compro-
mès que hi aniríem, i finalment, 
ha estat aquest any”. L’entitat de 
Tudela és petitona i ha rebut amb 
molt de goig la visita dels catalans.

De cara al mes de març s’està 
preparant un curs de porex i, al se-
tembre, un curs de pessebres per a 
infants. 

 Marina Antúnez

Les dotze escenes de 
la vila de Maria Pichel 

La il·lustradora castellarenca, 
Maria Pichel, acaba d’editar un 
calendari amb Castellar del Va-
llès com a protagonista. La jove 
artista es va passejar pels carrers 
de la vila la tardor passada per tal 
de captar l’essència d’alguns esce-
naris com el mercat dels dissabtes, 
els infants jugant a la plaça Catalu-
nya, l’skate park, Palau Tolrà o la 
Mola. Pichel també ha dibuixat al 
calendari  l’escola on va estudiar, 
l’Emili Carles-Tolrà, i els gegants 
de Castellar.  “És el tercer any que 
faig un calendari. Vaig comen-
çar fa dos anys, agafant alguns 
dibuixos que havia fer pels car-
rers de Barcelona, i l’any passat 
el vaig fer sobre Bristol”, explica 
Pichel. “La manera que he tingut 
per aprendre a dibuixar ha estat 
dibuixar molt al carrer. Anava a 
diferents llocs que m’agradaven i 
dibuixava què hi estava passant”, 
afegeix la il·lustradora. 

Així, la tècnica que ha emprat 
la jove artista per immortalitzar els 
carrers de la vila ha estat la de re-
toladors de punta fina i aquarel·la, 
un estil que han adoptat molts dels 
il·lustradors de nova fornada. “És 
una tècnica molt ràpida i fàcil de 
portar a sobre”, apunta Pichel.

Malgrat que darrerament la 
jove castellarenca s’està capbus-
sant en nous horitzons com la il-
lustració editorial, els cartells o el 
món del còmic, Pichel reconeix que 
allò que veritablement la fascina és 
“la il·lustració en viu”.

De moment, el calendari es 
pot adquirir per un preu de 12 euros 
a les llibreries La Centraleta i Va-
llès, a la dietètica Sol i Lluna i a la 
Penya Solera Barcelonista. Les 
obres de Maria Pichel es poden 
consultar a les seves xarxes soci-
als: Maria Pichel Art -Facebook-, 
i  @mariapichelart  -Instagram-.   

|| rocio Gómez

La il·lustradora Maria pichel amb el calendari a les mans. || m.p.

la jove artista acaba d’editar un calendari 
amb il·lustracions de Castellar del vallès

IL·LUSTRACIÓ | CalenDari
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TEATRE LLIURE | MusiCal

solistes de la Coral soM·night canten ‘Brundibár’ 

Diverses solistes de la coral SOM-
night, de Castellar del Vallès i Es-
plugues de Llobregat, i també diver-
sos cantaires de l’Institut 4 Cantons 
i l’Institut Lluís Vives, van cantar 
l’òpera infantil ‘Brundibár’, del com-
positor txec Hans Krása, al Teatre 

l’òpera infantil es va 
representar dimarts 
al teatre lliure en 
una única funció

Lliure, en una única funció que es va 
fer el dia 9 de gener, al Teatre Lliu-
re de Barcelona. “No és habitual 
que el Lliure programi coses on 
puguem participar, i a més, fent 
de cor escena i solistes”, diu Sònia 
Gatell, directora responsable de les 
cantants castellarenques.

El muntatge ‘‘Brundibár’ ja 
havia pujat fa vint anys a l’escenari 
de la mà d’Els Pirates Teatre, com-
panyia nascuda l’any 2001. Dirigida 
per David Albet, va reunir alumnes 
de diversos centres públics de Bar-
celona per convertir-los ens veus de 
Brundibár. 

Vint anys després, la compa-
nyia Els Pirates Teatre recuperar 
‘Brundibár’, aquest cop, amb veus 
de les corals castellarenca i d’Esplu-

gues, cantaires d’entre 11 i 18 anys, 
que s’han convertit en  les 10 solis-
tes de l’òpera. “Ha estat un projecte 
espectacular, que ha durat molts 
mesos de feina i assajos, l’experi-
ència ha estat brutal”.Els mitjans 
de comunicació locals i nacionals se 
n’han fet ressò.

Els Pirates Teatre s’ha encarre-
gat de bastir l’espectacle, que torna 
a comptar amb la direcció artísti-
ca d’Albet. La direcció escènica va 
a càrrec d’Adrià Aubert i la direcció 
musical, de Francesc Prat.

Al repartiment castellarenc 
hi han participar la Júlia Barragan, 
Aina Ferré, Alazne Fernández, An-
drea Fornell, Elisabet Giner, Llorenç 
González, Carla Jover, Cristina Loza-
no, Júlia Ribes i Laia Santamarta.  

  Marina Antúnez

Juli Aymí visita Cal Calissó diumenge, acompanyat d’altres músics.  || cedida

Moment de l’òpera infantil ‘Brundibár’ al Teatre Lliure, dimarts passat. || e. romaní

CAL CALISSÓ | sonaswinG

Juli Aymí Trio 
actuen aquest 
diumenge, a 
Cal Calissó

Juli Aymí Trio actuen aquest diu-
menge a Cal Calissó, a partir de les 
12, en el que s’anomenen Vermuts 
musicals. En aquesta ocasió, els 
músics protagonistes seran Juli 
Aymí, al clarinet, Dave Mitchell, 
a la guitarra, i Queralt Camps, al 
contrabaix.  ||  m. antúnez

La formació local Pik, que interpreta peces de rock cantades en castellà, 
s’inclou al recopilatori de la discogràfica Microscopi, al costat de grups 
com Tancat per Defunció i la banda de Pol Cruells (músic baixista del 
grup Els Amics de les Arts), entre d’altres. La discogràfica independent 
del sabadellenc David Mullor ha publicat un disc recopilatori que conté 
una mostra e tots els artistes que han editat aquest any.  El tema que s’in-
clou de PiK es titula ‘Vivir la vida’.  El CD inclou fins a 18 temes i destaca 
també pel so renovat de la música de la banda Muyayo Rif, per la inclusió 
de grups de pop com Vilar o Ocells, perles com David Mauricio, Maria La-
mata i Maravint, i fins i tot, la poesia de Xavier Carles i Josep Alemany.
Pik és una banda formada per Manel Rovira “Nelu”, a la guitarra, veu, 
cors i composició; Quim Aguasca, guitarra solista, banjo i cors; Álvaro 
Raigon, al baix i cors, i Carles Galicia “Rutu”, a la bateria, percussió i cors. 
La fomació castellarenca va presentar el seu disc el dia 1 de desembre a 
l’Espai Tolrà.  || m. a.

Pik dins del recopilatori de Microscopi

MúSICA | DisCos

Consulta la programació de febrer-
maig 2018 i compra les teves entra-
des i/o abonaments a 
www.auditoricastellar.cat

Preus de compra anticipada:
· Teatre i música
  Abonament de 
  7 espectacles: 70 euros
  Entrades: 12 euros/espectacle
· Teatre familiar
  Entrades: 5 euros/espectacle

Regala 
emocions, 
regala
Auditori
Fes la teva compra a través del web
de l’Auditori o al Servei d’Atenció 
Ciutadana i vine al SAC (El Mirador) 
a buscar el teu sobre regal per 
guardar-hi les entrades. 

Si regales Auditori, 
segur que encertaràs!
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Bojos pel joc ‘league of legends’

una seixantena de 
joves va participar 
al primer campionat 
d’aquest videojoc 
en línia a  el Mirador

El Mirador es va transformar el pas-
sat 4 de gener en el punt de trobada 
pels aficionats al League of legends. 
L’Opensurf i les aules d’informàtica 
van acollir un campionat amb aquest 
videojoc com a protagonista. Cal 
destacar que el League of Legends 
compta amb més de 100 milions de 
persones registrades a tot el món, i 
és un dels videojocs que té més tira-
da entre els adolescents. 

Així, a la competició van partici-
par una seixantena de joves de 12 a 18 
anys, que van jugar en equips de cinc, i 
es van enfrontar en rondes eliminatò-
ries fins trobar l’equip guanyador. El 
premi que es van emportar a casa va 
ser una targeta Steam (valorada en 50 
euros) per a cada membre de l’equip. 
A més, es van sortejar complements 
esportius entre tots els participants 
i el públic que va assistir-hi. “El Le-
ague of Legends m’agrada perquè 
és un videojoc que et permet jugar 
amb molts amics, també té força 
competitivitat però és molt soci-
al”, explica Anna Sánchez, una de 
les participants al torneig.

Tot plegat, s’emmarca en una 

proposta de l’Ajuntament per “obrir 
El Mirador al màxim, dinamit-
zar-lo i replantejar l’espai per fer 
venir persones que normalment 
no venen”, apunta Marta Román, 
regidora d’Innovació i Gestió del Co-
neixement. En aquest sentit, Román 
reconeix que justament un dels col-
lectius que freqüenta poc El Mirador 
són els joves, i és per això que va sorgir 
la iniciativa d’un torneig de videojocs 
per “enganxar-los perquè tingues-
sin interès per conèixer l’espai”. 
De fet, la tria del League of Legends 

  Rocío Gómez 

EL MIRADOR |  aCtivitat

Campionat de League of Legends a les aules d’informàtica d’El Mirador. || c.diaz

com a protagonista de la competició 
va sorgir dels usuaris més joves d’El 
Mirador, detalla la regidora. Amb tot, 
Román puntualitza que la formació 
“continuarà sent un puntal, l’eix 
fonamental d’El Mirador”. 

Quant a la proposta recreativa, 
abans de la competició, els joves van 
participar en una enquesta per tal de 
copsar la seva opinió sobre l’espai, i 
quin tipus de formació i activitats els 
agradaria que es duguessin a terme a 
l’equipament municipal. “Aquesta ini-
ciativa de fer el torneig em sembla 

que està molt bé perquè així fo-
menten que vingui un altre tipus 
de públic  a El Mirador perquè co-
neguem quines activitats duu a 
terme l’Ajuntament pels joves”, 
apunta la jove jugadora Anna Sán-
chez. “El campionat ha estat molt 
bé perquè és una manera d’atrau-
re els joves perquè venir a fer deu-
res no és una cosa que ens atregui 
gaire”, afegeix Pere Escursell,  jove 
castellarenc que també va partici-
par al campionat.

D’altra banda, l’organització 
del torneig va comptar amb el su-
port i la col·laboració de l’escola de 
robòtica i programació de Caste-
llar, Codelearn, que també s’havia 
plantejat organitzar un campio-
nat de League of Legends, i que fi-
nament es va sumar a la proposta 
municipal. “Els joves van gaudir 
moltíssim. Quan començava una 
partida desapareixia el món, es-
taven molt implicats”, va consta-
tar Xavi Ruiz, un dels responsables 
de Codelearn.

Finalment, la regidora d’In-
novació i Gestió del Coneixement 
apunta que l’Ajuntament realit-
zarà aquestes enquestes a diver-
sos sectors de la població per tal 
d’integrar a El Mirador les dife-
rents visions i propostes en refe-
rència a la programació i els usos 
de l’equipament.  

Capta el codi QR 

i descobreix una 

mica més sobre 

el campionat de 

League of Legends 

Aquest proper dissabte, a les 22 
hores, Cal Calissó acull un nou con-
cert de música en directe. En aquesta 
ocasió, amb el grup Bagbeat, format 
per Pere Joan Company, a la guitar-
ra i a la composició; Aitor Otegui, al 
saxo tenor, i Rossend Pujolar, al baix. 
L’entrada és gratuïta.   || m. a.

CAL CALISSÓ | MÚsiCa

BALL DE GITANES | quinto

Concert de 
Bagbeat, dissabte

Avui divendres, 12 de gener, s’enge-
ga el quinto familiar organitzat per 
l’entitat de Ball de Gitanes. La pro-
posta tindrà lloc a partir de les 21.30 
hores al local de la Penya Solera Bar-
celonista. 
Les condicions per participar-hi són 
les de no fer servir diners, sinó que 
s’ha d’aportar un regal per valor de 5 
euros, embolicat o no, si es juga indi-
vidualment. I de 10 euros, si es juga 
per família. D’aquesta manera, el 
Ball de Gitanes clourà els actes na-
dalencs.  || m. a.

Un quinto familiar

BREUS

Els Bagbeat. || c.edida

Què és?
- Aquest 2018 hi haurà 200.000 euros en concepte d’inversions que 
es votaran entre les propostes seleccionades: 150.000 euros al  
nucli urbà i 50.000 euros a Sant Feliu del Racó i urbanitzacions.
- Les propostes hauran de tenir un pressupost màxim de 50.000 euros 
cadascuna (IVA inclòs).

Qui pot presentar propostes?
- Persones empadronades a Castellar del Vallès 
- Entitats i grups de persones que constin al registre municipal
- Consell d’Infants

Com es poden presentar?
Omplint una fitxa que es pot trobar:
- A la web municipal.
- Presencialment al SAC.

Per a més informació sobre el funcionament del procés: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
FINS AL 19 DE GENER
PRESENTA LA TEVA PROPOSTA!

ÚLTIMS DIES!

Les propostes seleccionades se 
sotmetran a votació del 19 de març 
al 23 d’abril, ambdós inclosos.
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agenda del 12 al 21 de gener de 2018

DivenDres 12 
 
 
 
20 h - pROJECCIÓ 
DocsBarcelona del mes: Machines 
auditori Municipal 
organització: Cal Gorina, Club 
Cinema Castellar vallès i l’aula d’ex-
tensió universitària per a gent gran 

21.30 h - pROpOSTA 
Quinto familiar 
penya solera Barcelonista 
organització: Ball de Gitanes 
 
 
 
Dissabte 13 
 
 
 
De 10 a 14 h - pROpOSTA 
Jornada tècnica sobre la vespa 
velutina 
sala lluís valls areny d’el Mirador 
organització: associació d’apicul 
tors de Barcelona - asaB 

11.30 h - CONTES 
Once Upon a Time: “Secrets of 
our earth” 
(L’Hora delConte en anglès) 
ludoteca Municipal les 3 Moreres 
organització: idiomes Castellar i 
ludoteca Municipal 
Col·laboració: Biblioteca Municipal 

22 h -  MúSICA 
Concert de Bagbeat 
Cal Calissó· organització: Cal Calissó 

22.30 h - BALL 
Nit de ball amb el Duet Camelot 
sala Blava de l’espai tolrà 
organització: tot Ballant 

 
Diumenge 14 
 
 
 
12 h - MúSICA 
Vermut musical amb Juli Aymí Trio 
Cal Calissó 
organització: sonaswing i Cal Calissó 

18 h - BALL 
Ball amb el Duet Melody 
sala Blava de l’espai torà 
organització: amics del Ball de saló 

18.45 h - CINEMA 
El secreto de Marrowbone 
auditori Municipal 
organització: ajuntament 
 
 
 
Dimarts 16 
 
 
 
09 h - JORNADA FORMATIVA 
Jornada: Introducció a la poda de 
conservació d’oliveres 
sala d’actes d’el Mirador 
organització: Generalitat, amb la 
col·laboració de l’ins Castellar i 
l’ajuntament 
 
 
 
Dimecres 17 
 
 
 
9.30 h - SORTIDA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
sortida des de la porta del Cap 
organització: ajuntament i Àrea 
Bàsica de salut 
 

 
DivenDres 19 
 
 
18 h - XERRADA 
“Menors i conflictes familiars. 
Com intervenim els mediadors?” 
a càrrec d’artur roman 
sala d’actes d’el Mirador 
organització: escola d’adults 

21 h - CINEMA 
Cinefòrum:  
Land of mine: Sota la terra 
auditori Municipal 
organització: CCCv 
 
 
 
Dissabte 20 
 
 
 
11.30 h - pROpOSTA 
Espai Familiar de la Ludoteca 
ludoteca Municipal les 3 Moreres 
organització: ludoteca Municipal 

17.45 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 Genion’s 
sala Blava de l’espai tolrà 
organització: tot Ballant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diumenge 21 
 
 
 
10.30 h - ACTE ESpORTIU 
II Duatló de carretera Castellar 
del Vallès i Campionat de 
Catalunya de policies i bombers 
pistes d’atletisme 
organització: Dimension Club 
triatló 

12 h i 16.30 h - CINEMA 
Cinema familiar: Coco 
auditori Municipal 
organització: ajuntament 

18 h - BALL 
Ball amb el Duet Mar i Cel 
sala Blava de l’espai tolrà 
organització: amics del Ball de saló 

18.45 h - CINEMA 
Diumenge d’estrena: El autor 
auditori Municipal 
organització: Club Cinema 
Castellar vallès 

‘L’esperança també juga’, expo-
sició fotogràfica de Siro López
fins al dia  16  ·  17 h

l’escola fedac castellar inaugura 
una exposició de l’artista siro lópez 
titulada ‘l’esperança també juga’. ell 
és un formador i artista polifacètic. 
la mostra inclou un conjunt de foto-
grafies que mostren com infants en 
situacions dramàtiques de pobre-
sa, de violència domèstica, en paï-
sos amb conflictes bèl·lics, en camps 
de refugiats, etc. troben la mane-
ra de jugar i divertir-se. l’exposició 
és oberta a tothom i s’adreça a tots 
els públics. l’objectiu és que la mos-
tra fotogràfica convidi a reflexio-
nar sobre la realitat del món en el 
que vivim. estarà oberta fins al 16 de 
gener, de 17 a 18 h, a l’escola fedac 
castellar.

“L’esperança també juga’, exposició 
fotogràfica de Siro López
fins al 16 de gener · de dilluns a divendres, 
de 17 a 18 h i dissabte, de 10.30 h a 12 h.
a l’escola fedac

67a Exposició de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar: “pessebres 
del Món”
fins al 4 de febrer, diumenges, d’11.30 a 
13.30 h i de 17 a 20 h; 
Local del Grup Pessebrista (c. Dr. Pujol, 26)
organització: Grup pessebrista de la 
capella de montserrat

Exposició de pessebres de Sant Feliu 
del Racó
dies 13 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 
20.30 h i 14 de gener, de 12 a 14 h
Lloc: Ca la Pepeta (c. Dr. Puig, 2)
organització: associació Grup 
pessebrista de sant feliu del racó

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
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TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · osb  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

“El més escandalós que té l’escàndol és que un s’hi acostuma”
Simone de Beauvoir

@jordimateo70 @maria_moncal @apelachs
el meu antic barri: can rull Villalobent aigua freda per a la balena

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Dins de les grans malvestats de l’excepcional riuada de l’aiguat del 25 de setembre de 1965, foren 
rellevants les destrosses a banda i banda de la llera del riu Ripoll. Poc després, el govern espanyol 
endegà obres de reparació i millora. Una de molt rellevant per Castellar fou la construcció d’un 
nou pont a la carretera que ens uneix amb Sabadell. Aquesta fotografia és la primera de tres que 
ens permetran copsar la magnitud de l’obra.  || col·lecció: Joan montes ||  autor: antoni montes  || 

arxiuhistoriacastellar@Gmail.com ||  facebook.com/arxiuhistoria 

El nou pont de Can pagès, 1964

penúltima

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DivenDres 12 EUROpA 
DissaBte 13 CASTELLAR 
DiuMenGe 14 CASTELLAR 
Dilluns 15 CASANOVAS 
DiMarts 16 ROS 
DiMeCres 17 pERMANYER 
DiJous 18 CATALUNYA 
DivenDres 19 VILÀ 
DissaBte 20 EUROpA 
DiuMenGe 21 CASANOVAS 

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

Lourdes Nomdedeu Nebot 
95 anys  · 04/01/2018

Carmen Rodriguez Borras
87 anys  · 06/01/2018

Dolors Fígols Serra 
94 anys  · 08/01/2018

 ARTHUR // Mascle · edat:?  · Pèl: curt

MANSON // Femella · edat:? · 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

CHARA // Femella · Edat:? · Pèl: llarg

El autor Star wars: El 
despertar de la 
força

COCO

DRAMA
Versió original (castellà)

CIÈNCIA-FICCIÓ
Versió doblada (català)

ANIMACIÓ
Versió en castellà

21 de gener
18.45 h

28 de gener
16.00 h

21 de gener
12.00 h i 16.30 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

El secreto de Marrowbone 

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

14 de gener

Versió doblada (castellà) • 2017
Durada: 109 min
país: espanya
Direcció: sergio G. sánchez
Intèrprets: George MacKay, Mia Goth, Charlie 
heaton, anya taylor-Joy, Matthew stagg, Kyle 
soller, nicola harrison, tom Fisher

Sinopsi: quatre germans que temen que els 
separin després de la mort de la seva mare 
s’amaguen del món a la seva granja abandonada, 
un lloc on les parets velles amaguen un secret 
terrible...

thriller
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Anna p. Novis 

El temps passa, 
però quan fas una 
foto el controles

Fotògrafa emergent 

a
n

n
a

 p
. n

o
V

is
No surt de casa sense la seva càmera, que gairebé és 
una extensió del seu cos. L’Anna (24 anys) gaudeix fent 
retrats, captant els sentiments i l’emoció del moment,  
però somia amb dedicar-se a la fotografia de passarel·la

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
riallera
Un defecte que no pots dominar?
soc molt impacient
Una persona que admires?
els meus avis
Quin plat t’agrada més?
les llenties del meu yeye
Una fotògrafa?
Joana biarnés
Un instagramer?
brandon Woelfel
Un animal?
el gat
Un músic?
Joaquín sabina
Un llibre?
‘l’ombra del vent ‘
Un viatge pendent?
mèxic
Una ciutat?
barcelona

”

“

· Ets autodidacta?
Vaig estudiar el cicle superior d’Il-
luminació, Captació i Tractament de 
la imatge, i ara estic acabant el cicle 
superior de Gràfica Interactiva. Amb 
tot, també soc autodidacta perquè 
la fotografia és provar molt i expe-
rimentar. Al principi anava sempre 
en mode automàtic i ara, després de 
practicar molt i de la formació, he au-
tomatitzat el procés de fer la fotogra-
fia. Em surt de manera inconscient.

· Quan et van regalar la teva pri-
mera càmera?
Quan vaig fer la comunió, als 9 o 10 
anys. Era una polaroid. Però tot co-
mença molt abans. Al meu oncle li 
agradava molt la fotografia, i a casa 
dels meus avis teníem una cambra 
obscura per revelar les fotos. Tinc re-
cords de quan era petita d’al·lucinar 

quan apareixia la imatge en el paper 
en blanc.  Suposo que he viscut la 
fotografia des de sempre, ve de fa-
mília. Per exemple, la meva cosina, 
Cèlia Novis, és directora de cinema. 
A casa sempre hem tingut càmeres 
de fotos i jo ho fotografiava tot. La 
meva primera càmera va ser instan-
tània, i després, per fer una viatge a 
Madrid, quan tenia 16 anys, em van 
regalar la meva primer rèflex. Des 
d’aquell dia, no surto mai de casa 
sense la meva càmera.

· Què és el que més t’agrada fo-
tografiar?
Darrerament, he fet moltes fotos de 
moda, de passarel·la, però el que més 
m’agrada és fer fotos de menjar i re-
trats, sobretot retrats de nens. Són 
impredictibles i has d’estar molt aten-
ta. Vius a través de la càmera perquè 
amb els nens en qualsevol moment 
tens “la foto”. És una mica com la fo-
tografia de passarel·la. Els models 

passen una sola vegada, és irrepeti-
ble.  Només tens una oportunitat. Si 
falles, el moment ja ha passat. 

· És molt difícil fer que un retrat 
capti l’essència d’una persona?
És molt difícil perquè has d’aconse-
guir que es relaxin, que et facin confi-
ança. Entenc la gent que passa molta 
vergonya quan li fan fotos perquè a 
mi em passa el mateix i només em 
deixo fotografiar per persones amb 
qui tinc molta confiança.

· Tothom pot quedar bé a una fo-
tografia?
Sí, perquè el més important és la il-
luminació perquè no hi ha persones 
lletges sinó mal il·luminades. La fo-
tografia és llum, i la manera com in-
cideix a la teva pell, al teu rostre, et 
pot dibuixar trets facials durs que 
potser no corresponen amb tu. Ca-
dascú sap quins són els seus punts 
bons. Amb tot, una llum suau sem-

pre ens afavoreix. 

· Has participat en les dues dar-
reres edicions de la 080 Fashion 
week. Això t’obre partes?
Hi he participat fent fotografies, amb 
passi de premsa. El fet de penjar les 
fotografies de les marques i disse-
nyadors a les meves xarxes socials, 
fa que aquestes et segueixin, que et 
facin m’agrada. A la fotografia de 
moda és on em veig guanyant-me 
la vida. Arran d’aquestes fotogra-
fies m’ha sorgit alguna proposta de 
feina. Ara acabo de crear un comp-
te d’Instagram exclusiu per a les 
meves fotografies professionals: @
annanovisphoto.

· Quina és la millor imatge que 
has captat?
Això és molt subjectiu. Per a mi la 
millor foto no té res a veure amb la 
composició ni amb la tècnica. La mi-
llor foto és aquella que quan la veus et 

transporta a aquell record, a aquell 
moment, a aquelles persones que 
potser ja no hi són. En aquest sen-
tit, per mi les millors fotos que he 
fet són en les que capto la meva fa-
mília. Per exemple els meus cosins 
petits, la meva àvia... M’agrada cap-
tar com una persona gran coneix els 
seus descendents. Potser m’ho estic 
perdent perquè estic fent la foto, però 
així sé que em guardaré el moment 
per sempre. Soc l’espectadora però 
ho gaudeixo a la meva manera. 

· Les fotografies són...
Sentiments, sensacions. El temps 
passa però quan fas una foto, el con-
troles. Captes el moment que acaba 
de passar. Si em diguessin que haig 
de marxar de casa i que només puc 
agafar una cosa, m’emportaria un 
àlbum de fotos. La fotografia és 
una manera de mostrar al món allò 
que veig, d’expressar els meus sen-
timents.  

 Rocío Gómez


