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Setmanari d’informació local

Moments abans de l’encesa de l’enllumenat de Nadal, el cor Di-Versions va protagonitzar uns minuts musicals davant de l’arbre de Nadal de la plaça del Mercat. || q. pascual 

El cor del Nadal
comErç | p 09

L’encesa dels llums i l’arbre al 
centre de la vila obre la campanya 
comercial més important de l’any

Els partits locals 
es preparen per una 
campanya atípica

Pessebres del 
món a la mostra 
d’aquest any

NADAL | p18 ELEccIoNS 21-D | p06-07
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el tema de la setmana metereologia

mesos de sequera perllongada

Al gener de 2016 el cabal del Riu Ripoll estava molt baix a causa de la sequera, com mostra la imatge. Des d’aleshores les pluges han estat molt escasses ||  q. pascual

Aquest any, i en especial aquesta tar-
dor, ha estat una de les èpoques més 
seques quant a precipitacions dels 
darrers anys. Segons les dades re-
gistrades a les estacions meteorolò-
giques de Castellar –en tenim tres, 
una a Cal Botafoc, una altra a Can ca-
samada i una tercera a Les Arenes-, 
l’últim dia de pluja abundant va ser 
a mitjans d’octubre, un episodi de 
dia i mig de precipitacions, on van 
caure 82 litres per metre quadrat. 
Una dada molt escassa si tenim en 
compte que el mes d’octubre, de mit-
jana, sempre és el mes que plou més 
a Castellar i a molts llocs del país. 
“Des d’aleshores, han caigut qua-
tre gotes, però portem moltes set-
manes sense pluja i això en un pe-
ríode de l’any, la tardor, que és un 
període que acostuma a ser molt 
plujós”, explica el meteoròleg cas-
tellarenc Jordi Moré. 

Agafant les dades registrades 
en els darrers 27 anys en l’estació 
de Cal Botafoc, la mitjana de pluja 
que cau cada any a Castellar és de 
650l/m2 en un any. En aquests 27 

Els períodes de 
sequera són 
habituals a la zona 
del clima mediterrani

  Cristina Domene

anys però, hi ha anys que ha caigut 
1.100 litres, el doble de la mitjana, i 
un altre 380 litres, és a dir, la mei-
tat. “És per fer-nos una idea de la 
variabilitat de la nostra comarca. 
Segons les dades de Cal Botafoc, 
en els mesos que portem de 2017, 
comptant que al desembre no ha 
plogut res, s’han acumulat 528,8 
l/m2”, detalla Moré. I les previsions 
no són millors. A curt termini no hi 
ha una previsió optimista d’episo-
di de pluja generós. “Ve una situ-
ació de fred, amb vents del nord, 
que acostumen a ser secs. I hem 
de tenir presents que anem cap a 
l’hivern, que és una estació seca”.

L’expert explica que aquestes 
sequeres que es van repetint en el 
temps són pròpies del clima medi-
terrani. “Portem una temporada 
llarga amb poca pluja, no només en 
els últims mesos sinó que si mirem 
l’històric de dades que tenim a l’es-
tació de Cal Botafoc podem com-
provar com aquests tres últims 
anys portem un dèficit de pluja im-
portant. De fet, en els darrers 2-3 
anys ha caigut menys aigua de la 
que és habitual i destaca el 2015, 
que ha sigut el rècord dins d’aques-
ta sèrie de 27 anys, com l’any que 
ha caigut menys precipitacions del 
que es porta registrat”.

zona mediterrània

A la zona mediterrània les sequeres 
són relativament habituals en el sen-
tit que formen part de la definició del 
clima. El clima mediterrani té una es-

tació seca que coincideix amb l’estiu, 
on hi ha un dèficit de pluja molt im-
portant, per tant la sequera estival 
és típicament mediterrània. A més a 
més, concretament a la major part la 
zona de Catalunya, no a tot arreu, a 
més de l’estació seca de l’estiu, hi ha 
una segona estació seca, que és l’hi-
vern. “És a dir, tant l’hivern com 
estiu són els dos períodes de l’any 
en què plou menys i les precipita-
cions més importants sempre es 
concentren a la primavera i a la 
tardor. Però el clima mediterra-
ni també es caracteritza per ser 
molt variable d’un any per l’al-
tre, així podem trobar un any que 
cau molta pluja, un any que cau 
molta menys... i això forma part 
del sistema natural que tenim”, 
assegura Moré. 

Les sequeres doncs, es van re-
petint, amb certa periodicitat, per-
què és un fenomen que forma part 
del nostre clima, i sabent-ho, podrí-
em fer molt més. “Hauríem de pre-
parar-nos per conviure amb aques-
ta situació. Com? No malbaratant 
l’aigua, aprofitant-la el màxim pos-
sible perquè sabem que és un pro-
blema que s’anirà repetint en el 
futur”. El meteoròleg afegeix que a 
conscienciació de tots els ciutadans 
és indispensable, ser conscients que 
l’aigua escasseja. “En les últimes dè-
cades s’ha treballat molt en aquest 
àmbit, però sempre hi ha molta 
més feina a fer”.

La sequera que estem patint 
malauradament no es reverteix amb 

uns dies de pluja. “Que ara plogu-
és 3 dies seguits aniria molt bé, es 
veurien els boscos més humits, tin-
dríem un paisatge més verd, però 
no seria suficient per abastir les 
reserves hidràuliques o els pous, 
hauria de ploure d’una manera 
més perllongada perquè se’n re-
cuperessin d’una forma clara els 
envasaments”. 

D’altra banda, les darreres plu-

ONADA DE FRED

Fred intens

A partir de l’1 de desembre va 
entrar una massa d’aire molt fred 
a Catalunya, inicialment d’origen 
àrtic, que va produir  una acusada 
davallada tèrmica i nevades. Això 
va provocar una baixada de les 
temperatures acusada, que a la 
nostra comarca va suposar oscil·
lacions d’entre 5 i 10 ºC. Mirant les 
dades de l’estació de Cal Botafoc, si 
la temperatura màxima a Castellar 
al mes de novembre va ser de 16,4 
i la mínima de 5,9 ºC, els dies que 
portem de desembre, la mitjana 
és de 8,7ºC la màxima i 0,8ºC la 
mínima. De fet, durant aquesta set·
mana s’ha activat el PROCICAT per 
onada de fred. Castellar ha viscut 
unes jornades de fred intens i de 
glaçades. Si a partir d’ahir dijous la 

temperatura es va  recuperar·se 
una mica de manera progressiva, 
els models meteorològics del 
Meteo.cat indiquen que hi haurà 
una nova davallada tèrmica 
entre dissabte i diumenge.
Com a prevenció, si viviu en 
cases aïllades o urbanitzacions 
reviseu l’estat de la teulada, el 
baixant de l’aigua i el sistema de 
calefacció, i aïlleu les entrades 
d’aire. Reviseu també les 
branques dels arbres (si són 
massa llargues cal podar·les).
Feu un ús correcte dels sistemes 
de calefacció i desconnecteu els 
aparells elèctrics que no siguin 
necessaris. Si s’escau, disposeu 
de suficient combustible. Si heu 
de sortir, abrigueu·vos bé i prote·
giu·vos sobretot la cara i el cap.
En general, tingueu especial 
cura de la gent gran, nadons, 
malalts i persones amb mobilitat 
reduïda i eviteu que surtin de 
casa per períodes perllongats.

ges que hem viscut han estat curtes 
però intenses. Xàfecs que descarre-
guen molta aigua, amb una força in-
tensa, però en poc temps. Això pot 
tenir conseqüències negatives, per-
què pot causar estralls, com riuades o 
desperfectes, però té una part bona, 
que neteja molt bé els boscos i els 
aqüífers. També s’ha pogut copsar 
un altre fenomen en les darreres pre-
cipitacions, la pluja amb fang. “L’ai-
gua que cau arreplega la pols que 
hi ha en suspensió i això acostuma 
a passar quan hi ha vents del sud, 
que arrosseguen pols del Sàhara. 
No és molt habitual però, fins i tot 
hi ha llocs on mesuren la quanti-
tat de fang que cau”. 

avís per estalviar aigua

El Servei Meteorològic de Catalu-
nya indica que l’Índex de Precipita-
ció Estàndard (IPE) dels darrers sis 
mesos situa Castellar en una zona 
que compta amb un risc de seque-
ra moderada. Precisament a causa 
d’aquesta sequera, l’Ajuntament de 
Castellar fa una crida al consum res-
ponsable d’aigua davant del nivell de 
prealerta del Pla de Sequera activat 
aquestes últimes setmanes des de 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Alguns dels consells són: dut-
xar-se en lloc de banyar-se; tancar 
l’aixeta mentre ens rentem les mans, 
les dents o ens afaitem; posar en 
marxa la rentadora i el rentaplats 
només quan estan plens.  Si tenim 
doble polsador al vàter, utilitzar la 
mitja càrrega. En cas que no en tin-
guem, es poden utilitzar altres me-
canismes per impedir que la cisterna 
s’ompli del tot, com abaixar la boia o 
col·locar una ampolla plena d’aigua 
dins la cisterna. També és molt im-
portant no fer servir el vàter de pa-
perera. Tancar una mica la clau de 
pas de l’aigua perquè hi hagi menys 
pressió dins les cases quan no és ne-
cessari tenir-ne molta.  
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economia i ocupació

participants als plans de Garantia Juvenil juntament amb l’alcalde i dos membres de l’equip de govern . || cedida

Una empenta a 
la contractació 
d’aturats

Mentre a Catalunya l’atur ha regis-
trat la pujada més forta en un mes 
de novembre des de l’any 2009, a 
Castellar la situació ha estat ben 
diferent amb un descens del nom-
bre d’aturats de 44 persones des-
prés d’un cert alentiment durant el 
darrer trimestre en matèria de con-
tractació. De fet, la vila és juntament 
amb Terrassa el municipi vallesà on 
més ha baixat l’atur el mes passat. 
Ara mateix Castellar té 1.121 perso-
nes a l’atur, xifra que es tradueix en 
una taxa del 10,2%, entre els 10 pri-
mers del Vallès Occidental en quan 
a reducció de la desocupació junta-
ment amb Sant Cugat, Matadepe-
ra, Castellbisbal, Sant Quirze, Cer-
danyola, Sant Llorenç, Palau-solità, 
Gallifa o Ullastrell. 

La comarca ha tancat el novem-
bre amb 53.488 aturats que es tradu-
eix en una taxa del 12,7%, un punt i 
mig per sobre de la taxa de Castellar.

Si mirem les xifres justament 
de novembre de 2016, es pot compro-
var que l’atur ha experimentat una 
important baixada de gairebé 150 
persones en els darrers 12 mesos, 
un motiu per a l’optimisme tenint 
en compte que al desembre arriba la 
campanya de Nadal que acostuma a 

castellar ha aconseguit tancar el mes de 
novembre sent el municipi vallesà juntament 
amb Terrassa on més s’ha combatut l’atur. 
La vila té ara una taxa del 10,2%, xifra que es 
tradueix en 1.121 persones  sense feina

  Redacció fer pujar les contractacions als sec-
tors comercials i hostalers.

A nivell nacional, l’atur ha tin-
gut un mal comportament i des de 
novembre de 2009 no s’ha viscut un 
augment tan fort. La desocupació lla-
vors va pujar en més d’11.000 perso-
nes, aquest any l’augment ha estat de 
7.400 en relació a l’octubre, de ma-
nera que hi ha 422.462 persones ins-
crites a les llistes del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC), segons 
les dades del Ministeri d’Ocupació.

programa de treball i formació

D’altra banda, l’Ajuntament va tan-
car la setmana passada la convoca-
tòria de selecció de 10 llocs de treball 
per un període d’entre 6 i 12 mesos 
de durada dins el programa Treball 
i Formació 2017 de la Generalitat de 
Catalunya. Les places a cobrir són 
tres auxiliars administratius o ad-
ministratives i 6 peons de jardine-

+ OCUpACIÓ

L’Ajuntament                      
contracta quatre joves 
dins del programa de 
Garantia Juvenil

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha contractat quatre joves 
de 16 a 29 anys per un període de 
sis mesos en el marc del projecte 
‘Contractació en pràctiques’ inclòs 
dins el Programa de 
Garantia Juvenil impulsat per 
la Generalitat de Catalunya. 
Concretament s’han proveït 
quatre llocs de treball: un 
tècnic superior en dret, un tècnic 
d’ocupació, un administratiu i un 
tècnic auxiliar d’informàtica. 

Les persones contractades 
s’han seleccionat des del 
Servei Local d’Ocupació d’entre els 
beneficiaris del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil i inscrits com a 
demandants d’ocupació no ocupats 
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya. Dos d’ells compten 
amb titulació universitària i els 
altres dos compten amb formació 

professional de grau superior.
La Garantia Juvenil és un 

programa europeu d’impuls 
de l’ocupabilitat amb joves 
formats que té com a principal 
objectiu la seva inserció laboral. 
La iniciativa consta de diferents 
projectes com ara la contractació 
en pràctiques que permeti el 
desenvolupament de feines 
vinculades als estudis cursats.

44.000 euros

Amb l’adhesió al projecte, 
l’Ajuntament de Castellar ha 
accedit a una subvenció de 44.000 
euros per part de la Generalitat 
que ha permès la contractació 
dels quatre joves en pràctiques, 
que van iniciar la seva tasca 
el passat 30 de novembre.

Aquest quatre joves 
s’engloben  dins dels  882 
contractes a tot Catalunya per 
a persones joves que tenen 
titulació universitària, o de cicles 
formatius, o bé que han obtingut 
un certificat de professionalitat .

Es tracta de contractes 
en pràctiques per treballar 
en ajuntaments, consells 
comarcals i entitats sense afany 
de lucre arreu del territori.

ria. Segons informa l’Ajuntament, 
hi participen persones en situació 
d’atur de llarga durada, preferent-
ment més grans de 45 anys, no per-
ceptores de prestacions per desocu-
pació o subsidi ni l’ajut del Programa 
de Requalificació Professional (PRE-
PARA). També s’ofereix una plaça 
d’auxiliar administrativa adreçada 
a dones amb atur de llarga durada, 
preferentment més grans de 55 anys, 
o dones en situació d’atur víctimes 
de violència de gènere. En tots els 
casos, l’inici dels contractes es pre-
veu durant el desembre d’aquest 
mateix any. 

renda mínima d’inserció

A més, dins el mateix programa de 
Treball i Formació, el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya (SOC) també ha 
concedit a l’Ajuntament un ajut de 
gairebé 47.000 euros per a la contra-
ctació de 5 persones en atur percep-
tores de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI). Totes aquestes places també 
es destinaran a peons de jardine-
ria de la Brigada, 4 comptaran amb 
contractes de sis mesos de durada, 
mentre que 1 tindrà una durada de 
12 mesos. En aquest cas la selecció 
es farà directament des del Servei 
Local d’Ocupació d’entre els candi-
dats que siguin derivats del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

Ofereix l’Ajuntament aquest 
desembre a aturats de llarga 

durada o perceptors de la RMI

CONTRACTES

15
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Diversitat
funcional

2017

Dia Internacional 
de les persones amb 

Dimarts 12 de desembre
De 10 a 12 h · PIPAD (pl. Major, s/n)
Portes obertes d’activitats inclusives: 
vine a provar l’art del macramé

Dimecres 13 de desembre
De 17.15 a 18.15 h · Sala Blava de 
l’Espai Tolrà
Tastet de swing
A càrrec de SonaSwing

Dijous 14 de desembre
15.30 h · PIPAD (pl. Major, s/n)
Xerrada: “Neurogym, nou 
hàbit de salut cerebral”
A càrrec d’AVAN

Dijous 14 de desembre
De 18 a 20 h · FEDAC Castellar
Tastet de bàsquet
A càrrec del Club Bàsquet Castellar

Divendres 15 de desembre
De 16 a 17 h · pavelló Joaquim Blume
Tastet de futbol sala i hoquei interior
A càrrec de les seccions esportives 
TEB Castellar

Dissabte 16 de desembre
18 h · Auditori Municipal Miquel Pont
Teatre: I  80’s 
A càrrec del centre ocupacional
TEB Castellar
Reserves i més info: 
tels. 691 428 179 i 635 11 04 99

I a més:

Fins al 17 de desembre
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Recull bibliogràfic en l’àmbit 
de la discapacitat

Totes les activitats són gratuïtes
i obertes a tothom.

Organització:
Comissió d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat

Castellar destinarà aquest 2017 un 
total de 49.370 euros a finançar cinc 
projectes de cooperació internacional 
al desenvolupament presentats per di-
ferents entitats i ONG. L’Ajuntament 
ha resolt la convocatòria de subvenci-
ons una vegada el Consell de Coope-
ració va aprovar la valoració presen-
tada en aquest òrgan de participació. 
Així, l’Ajuntament ha atorgat ajuts a 
les propostes presentades per Amics 
del Nepal, Entrepobles, la Lliga dels 
Drets dels Pobles, Codes-Cam i Cas-
tellar per Colòmbia.

El municipi donarà suport a la 
Lliga dels Drets dels Pobles, amb el 
projecte que té per objectiu la defen-
sa de l’Amazònia, amb el projecte que 
du per títol “Units per l’Amazònia: or-
ganitzats per la gestió de comunitats 
amazòniques productives”. La pro-
posta, que rebrà un total de 10.790 
euros, està ubicada als districtes de 
Yurimaguas i Balsa de Puerto del 
Perú. En aquestes zones, 35 comu-
nitats amazòniques duen a terme la 
gestió directa dels seus plans de des-
envolupament local en diverses àrees. 

Una quantitat molt similar, 
10.550 euros, rebrà el projecte d’En-
trepobles localitzat a Chiapas (Mèxic) 
per a l’enfortiment organitzatiu i for-
matiu de les comunitats indígenes i les 
organitzacions socials. L’objectiu és in-
crementar les capacitats dels pobles 
indígenes i empobrits per a l’exercici 
efectiu dels drets humans i l’impuls de 

50.000 euros per finançar 
projectes de cooperació 

La directora de l’escola Joan Blanquer en una visita a una escola del Nepal. || cedida

Voluntaris al Mercat Municipal divendres al matí. || c. domene

processos democràtics endògens des 
de la pràctica de l’equitat de gènere.

Un tercer projecte que també 
obtindrà finançament, en aquest cas 
10.440 euros, és el que va sol·licitar 
l’ONG Codes Cam, que té per objectiu 
contribuir al manteniment i la formació 
a l’escola IMSHA, d’Éseka, al Camerun. 
Aquest projecte és de continuïtat, ja que 
es presenta des de l’any 2001 i s’adreça 
a infants amb sordesa que pertanyen 
a famílies rurals amb pocs recursos. 

Així mateix, s’ha concedit sub-
venció municipal al projecte “Dona: 
diàspora i retorn: Comissió de la ve-
ritat, memòria i reconciliació de les 
dones retornades de la diàspora” que 
du a terme Castellar per Colòmbia, 

una proposta que rebrà 9.850 euros. 
La proposta es localitza a Bogotà i 
Medellín i sorgeix en el context actu-
al d’aplicació dels acords de pau en 
aquest país. L’objectiu és crear una 
comissió pilot que aplegui 45 dones 
colombianes per tal de generar pro-
cessos d’apoderament social i laboral. 

La darrera proposta en què par-
ticiparà enguany el municipi serà la 
de l’entitat Amics del Nepal, amb un 
projecte jove que rebrà 7.740 euros. 
Aquesta nova entitat ha presentat una 
proposta que pretén donar suport a 
la formació a alumnes que acaben la 
primària per tal que continuïn el seus 
estudis i aquests es puguin vincular al 
món laboral i a programes socials.  

 Redacció

SOLIDARITAT | ALImENTS

El Gran recapte 
recull 12.800 kg 
d’aliments a la vila 
El Gran Recapte del Banc d’Ali-
ments que va tenir lloc divendres 
i dissabte passat ha recaptat més 
de 4 milions de quilos en aliments 
arreu de Catalunya. Una fita que 
s’ha assolit gràcies a la solidaritat 
dels ciutadans i a la feina dels vo-
luntaris, enguany més de 27.000 
voluntaris desplegats pels 2.700 
punts de recollida establerts. 

A Castellar, una setantena de 
voluntaris van fer torns en els vuit 
punts de recollida. L’Aldi, el Con-
sum, el Bon Àrea, el Condis del 
carrer Montcada, el Can Canya-
meres, el Maxi Dia i els dos Mer-
cadona. Finalment s’han aconse-
guit 12.800 kg a la vila en aquests 
dos dies: “Estem molt contents. 
Hem aconseguit tots els produc-

tes que ens mancaven i a més, la 
participació dels joves i els nens de 
l’Esplai Xiribec com a voluntaris, 
donaven molta alegria”, explica Be-
goña Lasaosa, de Càritas: “També 
volem agrair la col·laboració de 
la Brigada de l’Ajuntament, que 
ens van portar les banyeres d’ali-
ments al nostre local”. 

Aquesta setmana s’han fet les 
tasques de classificació dels ali-
ments en el local: “Amb aquesta 
tanda d’aliments, tenim reser-
va fins a l’abril, mes en què la Co-
munitat Europea ens envia més 
provisions”. 

 El Gran Recapte que es fa 
abans de Nadal representa el 25% 
dels aliments que els Bancs dels Ali-
ments recull anualment.   || c. d. 

AJUNTAMENT | coopErAcIó AL DESENvoLUpAmENT

actualitat
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Endesa ha finalitzat recentment 
els treballs de d’ampliació i refor-
ma tecnològica de la xarxa elèctri-
ca de mitjana tensió de Sant Feliu 
del Racó, amb l’objectiu “d’incre-
mentar la qualitat i la continuï-
tat del subministrament als veïns 
d’aquest nucli agregat del muni-
cipi de Castellar del Vallès”, in-
forma l’empresa d’energia a través 
d’un comunicat.

Els treballs, que han tingut 
una inversió superior als 112.000 
euros, aportats íntegrament per 
la Companyia, han consistit en la 
posada en servei d’un nou tram 
de línia elèctrica de 25 kV entre 
dos centres de transformació ubi-
cats a Sant Feliu per tal de mallar 
la xarxa. “Aquesta intervenció 
permet que, en cas d’incidència 
o d’indisposició d’una de les lí-
nies que alimenten la població, 
es pugui donar servei als clients 
afectats per una via alternativa, 
la qual cosa repercuteix no només 
en una reducció del temps de re-

millora la xarxa elèctrica a Sant Feliu

Operaris d’Endesa treballant a Sant Feliu. || cedida

Endesa inverteix 112.000 euros per afegir un nou tram de la línia elèctrica 

 Redacció

CONSUM | ENErGIA

posició, sinó en cap interrupció 
en casos de treballs programats 
o manteniment de la xarxa”, ex-
pliquen en l’esmentada informació.

Així, el nou cable subterra-
ni, de 920 metres de longitud, s’ha 
estès pel passeig de Montcau, el 
carrer del Repòs, el passeig del 
Setrill i el carrer de la Canaleta, a 
Sant Feliu del Racó, amb una mà-
quina especialitzada en aquests 
treballs, donades les característi-
ques del terreny i el traçat dels car-
rers.  L’estesa de la nova xarxa ha 
possibilitat, per tant, el desballes-
tament de l’antiga, amb el desmun-
tatge i la retirada de 38 suports de 
fusta, 1 de formigó, i 1.150 metres 
de xarxa aèria de mitjana tensió 
que transcorria per zones d’edifi-
cació, i d’arbrat.
Aquesta actuació, que forma part 
del Pla de millora de les infraestruc-
tures elèctriques al Vallès Occiden-
tal, és “un pas més per raciona-
litzar la xarxa ubicada en zones 
forestals, ja que ha suposat una 
important millora de l’impacte 
paisatgístic i mediambiental de 
la comarca”, informa Endesa. 

Castellar en Comú farà  arribar a l’equip de 
govern la necessitat de dotar d’una partida 
econòmica als pressupost del proper exercici 
per instal·lar un enllumenat públic al camí que 
va des de l’Espai Tolrà fins la fabrica del vidre 
pel Pla de la Bruguera, un espai amb una “il-
luminació pràcticament inexistent”, apun-
ten. Els comuns recorden que l’Ajuntament 
havia demanat pressupost per fer aquest pro-
jecte i que superava els 200.000, raó per a la 
qual va ser desestimat. “És en  aquest sentit 
que ens hem adreçat a l’equip de govern a fi 
que la corporació inclogui una partida pres-
supostària al capítol d’inversions per tal de 
donar una resposta a una petició ciutada-
na que ve de lluny i reclamada per la ciuta-
dania”, afirmen els comuns en un comunicat. 

Castellar en Comú concreta que, a tra-
vés del pressupost de 2018, l’Ajuntament té 
ara una oportunitat “d’endegar un progra-
ma pilot d’estalvi energètic estenent aquest 
model d’enllumenat a la resta del municipi 
dins de la política municipal per promoure 
i estendre les energies renovables al mu-
nicipi”.  Cal recordar que els comuns ja van 
adreçar aquesta proposta dins del règim de 
concertació del Catàleg de serveis 2017 i lla-
vors ja van demanar una reunió amb el re-
gidor de Medi Ambient per tal de vehicular 
aquesta petició formalment.  || redacció

Tornen a demanar 
il·luminació per al passeig 
del Pla de la Bruguera

CASTELLAR EN COMú | 
vIA púbLIcA

Salut Mental a la Feina és el títol de l’última conferència organitzada per 
Suport Castellar. Dues tècniques del Servei d’Integració Laboral per a 
persones en tractament de salut mental del Vapor Llonch de Sabadell 
van explicar a la sala d’actes d’El mirador els avantatges de desenvolu·
par un programa adequat a les condicions de cada persona, per a la inte·
gració en el món laboral. Segons van explicar, quan es troba l’encaix per·
sona candidata·lloc de treball es presenta a l’empresa i, si la persona ho 
demana, se la pot acompanyar en aquesta presentació i donar·li suport 
un cop integrada a la feina. Aquest va ser el cas de l’Elena, que va partici·
par també en la xerrada a Castellar. Ella està treballant en una empresa 
des de l’agost i ara li han renovat el seu contracte. A més va exhibir la seva 
afició al cant acompanyada de la guitarra. De fet, es va emplaçar els pre·
sents als actes del mes de la Salut Mental del 2018, perquè formarà part 
dels participants.  || redacció

Els alumnes de les sessions inicials de català de Castellar del Vallès van fer 
dijous passat, 30 de novembre, una visita guiada al Palau Tolrà de la mà de 
l’arxivera municipal, Sílvia Sáiz. El recorregut que van fer els va permetre 
conèixer la història d’un dels edificis del municipi que va construir la famí·
lia Tolrà i que en l’actualitat acull la seu de l’Ajuntament de la vila. A més, 
també van conèixer la Sala de Plens, situada a l’edifici de Ca l’Alberola, on 
l’arxivera els va mostrar els colors de la bandera i la modificació que ha 
patit l’escut de la vila al llarg dels anys, i els va explicar els diferents noms 
del municipi des de l’any 945. Aquesta visita forma part del conjunt d’acti·
vitats complementàries que es porten a terme tant des del Servei de Català 
de la vila com des del Consorci per a la Normalització Lingüística amb l’ob·
jectiu de contribuir a la cohesió del grup a partir de la realització de propos·
tes fora de la dinàmica de l’aula. Aquestes activitats propicien la interacció 
dels alumnes, així com la descoberta d’un entorn de ciutat amb les seves 
possibilitats lúdiques, culturals i socials.  || redacció

Xerrada sobre salut mental i ocupació a 
càrrec de representants del Vapor Llonch

Els alumnes de les sessions inicials de català 
van fer una visita guiada al Palau Tolrà

ENTITATS | SUporT cASTELLArSERVEI DE CATALà | FormAcIó

SIGE Esport 
Castellar lliura a 
Càritas 300 quilos 
d’aliments

El centre SIGE Esport Castellar 
ha fet durant el mes de novem·
bre una promoció amb el títol 
“Ningú sense un plat a taula”. 
Els nous abonats podien apor·
tar 15 euros en aliments i fer una 
matrícula solidària.  Gràcies a 
aquestes aportacions i a les que 
van fer voluntàriament els socis 
assidus al centre esportiu, SIGE 
ha pogut lliurar a Càritas Caste·
llar prop de 300 kg d’aliments, 
com llegums, sucre, tonyina, oli i 
llet, a més de productes d’higie·
ne personal. 
De cara al Nadal, el centre espor·
tiu està preparant una altra cam·
panya, anomenada “La màgia 
del Nadal” que té com a objectiu 
recol·lectar joguines. Així, por·
tant una joguina (per un valor 
mínim de 10 euros) la matrícu·
la per al nou abonat surt per 15 
euros. Aquesta campanya esta·
rà activa de l’1 al 31 de desembre. 
Les joguines que els socis apor·
tin seran lliurades a Càritas 
Castellar perquè l’entitat pugui 
distribuir·les entre les famílies 
més necessitades de la vila. 

 || redacció

CAMpANyA | SoLIDArITAT

BREUS
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El cDr recapta fons per a la caixa 
de la solidaritat d’Òmnium i ANc

Alguns dels assistents al concert d’Els collons del pare Rababa. || g.plans

MOBILITzACIÓ | DIADA pEr LA LLIbErTAT

Divendres passat, va visitar Castellar del Vallès Alberto Villagrasa, número 
6 a les llistes del Partit Popular català a les eleccions del pròxim 21 de desem-
bre, portaveu del PP a la Diputació i diputat al Parlament. Villagrasa, acom-
panyat del portaveu local popular, Antonio Carpio, i del responsable de Co-
municació, Agustí Bernad, van visitar el mercat municipal i algunes botigues 
per copsar les inquietuds dels vilatans de cara a les comtesses electorals. Se-
gons el diputat, la gent amb què ha parlat està “cansada del monotema”: 
“Hem trobat persones molt fartes amb el procés independentista, gent 
que no parla mai de política i que normalment no vota, que ens ha dit 
que anirà a votar i gent nacionalista molt decebuda amb allò que els ha 
venut el sector independentista”, va afirmar.

Segons el diputat, el que busca el PP amb aquestes eleccions és retro-
bar-se amb la legalitat i la democràcia: “Necessitem un govern que tre-
balli sense saltar-se la llei i que comenci a parlar dels problemes reals 
dels ciutadans, de la sanitat, de les infraestructures i recuperar la nor-
malitat de les institucions”. Respecte a com es desenvoluparà la jornada 
electoral, Villagrasa creu que serà un dia sense incidències i desitja un bon 
resultat: “Per a les forces no independentistes i especialment per al PP, 
perquè som garantia que es compleixi la llei i que Catalunya no trenqui 
amb Espanya”.    || redacció

El PP fa campanya a la vila

D’esquerra a dreta: Agustí Bernad, Alberto Villagrasa i Antonio Carpio. || c.domene

pp | ALbErTo vILLAGrASA

El Comitè de Defensa de la Repúbli-
ca (CDR) de Castellar va celebrar du-
rant el diumenge passat la Diada per 
la Llibertat, orientada a recaptar fons 
la caixa de solidaritat de l’ANC i Òm-
nium Cultural, que serveix per sufra-
gar multes dels condemnats pel pro-
cés entre d’altres coses. La jornada 
va comptar amb diverses activitats, 
entre les quals un dinar que va reunir 
una vuitantena de persones a l’Espai 
Tolrà. La diada, durant la qual es van 

als cors, i Oriol Prat a la veu, va oferir 
un concert.

Des del CDR agraeixen a La 
Botiga del Castell, que va aportar les 
mongetes, i a Disscopi, que va facili-
tar les postals, la col·laboració amb 
la diada, en què també hi va partici-
par Cal Gorina i la Coordinadora per 
la Llengua Catalana.

Txell Soler, membre del comitè, 
considera que “la valoració de la diada 
és molt positiva, tant al matí com a 
la tarda, i més tenint en compte que 
hem aconseguit l’objectiu de recap-
tar fons per la caixa de solidaritat”. 
Conxi Gracia, exregidora i una de les 
organitzadores de l’esdeveniment, a 
més reivindica que des del comitè, amb 
actes com la Diada per la llibertat, “es 
vol llançar un missatge per clamar 
la llibertat dels presos polítics, però 
també la llibertat en general”. Alguns 
membres del CDR i ciutadania de Cas-
tellar seran a la manifestació convocada 
a Brusel·les per aquest dijous. “No ens 
quedarem quiets”, va afirmar Conxi 
Gracia.  || guillem plans

· Què suposa estar al número 2 
de Catalunya en Comú podem?
Després del meu canvi com a regido-
ra, sempre he dit que queda la indig-
nació i crec que en aquest moment 
tan complicat en unes eleccions que 
no seran normals, tenim la responsa-
bilitat de fer les coses diferents. No és 
només que entri gent nova a la políti-
ca, sinó que passin coses noves i, per 
tant, en un moment tan complicat i 
en aquesta primera línia política té a 
veure a contribuir al desbloqueig i a 
fer avançar Catalunya. 

· Ha estat una decisió meditada o 
improvisada?
Vaig començar implicada en el procés 
de construcció de Catalunya en Comú 
fa molt perquè realment em sembla-

“Ara cal cercar acords”

 Cristina Domene

La castellarenca,  exregidora de L’Al·
traveu i de Decidim Castellar ha fet el 
salt a la política nacional. Es presenta 
a les eleccions del 21·D com a núme·
ro 2 de Catalunya en Comú Podem 

ENTREVISTA

ELISENDA ALAMANy

va que Catalunya es trobava en un at-
zucac i que per sortir-se’n calien pro-
jectes polítics que representessin la 
diversitat i la transversalitat del país. 
Quan finalment es van fer les votaci-
ons i vaig sortir de número 2, em va 
provocar una sensació de vertigen, en 
primer lloc, però també de responsa-
bilitat i de tenir la possibilitat de can-
viar l’entorn més proper mitjançant 
la política en el Parlament, que és el 
mateix que vaig fer o que vaig inten-
tar fer a l’Ajuntament, intentar can-
viar tot allò que ens envolta.

· L’experiència a la política local 
ha estat clau per fer el pas a la 
nacional?
Jo crec que de l’experiència munici-
pal aprens que l’objectiu al qual vols 
arribar està per davant que les sigles 
i crec que estem en un moment ara 
mateix a Catalunya que cal cercar 
acords, consensos que ens permetin 
millorar la vida de la gent i aquesta 
voluntat de diàleg és una cosa que et 
dona la política local.  

· La vostra coalició pot ser el par-
tit frontissa, decisiu.
Tot apunta que en aquestes eleccions 
no hi haurà majories absolutes i que 
per tant, haurem d’arribar a acords. 
I nosaltres, volem ser aquest vot útil 
que impugni aquests blocs per una 
banda, el que no vol que canviï res i, 
per l’altra, aquell que malauradament 
no ha aconseguit que res canviï. I a Ca-

talunya, cal avançar en la millora del 
nostre autogovern, en mirar-nos Es-
panya de tu a tu, a millorar el nostre 
sistema de finançament amb una hi-
senda pròpia i solidària, però també 
alhora cal avançar construint l’ende-
mà. I malauradament, a Catalunya, 
s’ha debatut molt sobre quin era l’es-
tatus polític que volíem tenir, però 
no s’ha debatut sobre quin model de 
país volíem defensar. I nosaltres cre-
iem que no es poden defensar els in-
teressos d’un país deixant la gent en-
rere i el que hem viscut en aquests 
darrers 5 anys són més retallades, 
impossibilitat d’accedir a un habi-
tatge digne, més precarietat laboral, 
més desigualtats i per això nosaltres 
diem que una cosa està lligada amb 
l’altra i que la construcció d’un país no 
es pot fer en contra de la gent i fent po-
lítiques de retallades com han passat 
en aquests 18 mesos.  

· Aquests són els punts forts del 
vostre programa?
Creiem que Catalunya ha d’avançar en 
el seu autogovern, i per això apostem 
per un nou marc constituent. Però a 
aquest debat arribarem més forts si 
som capaços de posar l’agenda social 
en el centre, articulant grans majori-
es socials, on entren plataformes, en-
titats del tercer sector, sindicals ma-
joritaris, partit progressistes... Això 
ens permetrà no només resistir mi-
llor a l’ofensiva autoritària del PP sinó 
també de construir un país més lliu-

re i més digne. Per a nosaltres els va-
lors republicans són tres: llibertat, 
igualtat, fraternitat i no s’ha avan-
çat en cap d’aquests valors al llarg 
d’aquests 18 mesos.

· A l’hora de posicionar-vos, no 
heu donat suport ni a la DUI ni a 
l’aplicació del 155.
 Creiem que la via unilateral s’ha evi-
denciat fracassada perquè els seus 
protagonistes ja ho deien, que no hi 
havia estructures de país... Per tant, 
aquesta és una via que l’únic que 
constata és que si Catalunya vol real-
ment representar els anhels de canvi, 
aquests han de ser majoritaris. L’apos-
ta per la unilateralitat no representa la 
voluntat de la gran majoria de la ciu-
tadania de Catalunya i per tant, nos-
altres no podem apostar per una via 

que s’ha declarat fracassada intentant 
que passin coses diferents. Intentar 
apostar per les mateixes coses pen-
sant que succeiran coses diferents és 
irresponsable.
Per l’altra banda, l’article 155 ha estat 
l’únic efecte que va tenir la declara-
ció d’independència. El nostre espai 
el que diu és que entre aquestes dues 
realitats existeix un espai que és trans-
versal que vol dret a decidir però que 
vol també començar a parlar de les 
preocupacions de la gent. Nosaltres 
som aquest espai i esperem que els 
altres puguin explicar quines són les 
seves propostes per la legislatura que 
ve. Però tornar a sotmetre tot el país 
a un nou dia D, a un dia que ho canvi-
arà tot, és tornar a repetir aquells 18 
mesos i no volem que aquestes elecci-
ons tornin a ser un plebiscit.  

Elisenda Alamany en un acte preelectoral, dilluns passat a Sabadell. || cedida

política 21-D: campanya electoral

vendre llaços grocs i postals, va comen-
çar al matí a la plaça Major, on es va or-
ganitzar una xocolatada amb xurros, 
a més de diversos tallers i jocs infan-
tils. Seguidament, grallers de la colla 
dels Geganters de Castellar van diri-
gir una cercavila fins a l’Espai Tolrà. El 
dinar, que va ser cuinat per membres 
del comitè va consistir en botifarra i 
mongetes. Després de l’àpat, el duet 
Els collons del pare Rababa, format 
el 1998 per Jordi Jové, a la guitarra i 
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Compra d’entrades: 
• www.auditoricastellar.cat 
• SAC (El Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
• Taquilla de l’Ateneu, 1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Amb el suport de:

Organització: Ajuntament 

Ciara
Amb Àngels Bassas

Dv. 15 de 
desembre
21 h
Sala de Petit Format 
de l’ATENEU

TEATrE

La campanya electoral per als comicis del 21 
de desembre va començar dimarts i s’allar-
garà fins al dia 19, mentre que l’endemà, el 
20 de desembre serà la jornada de reflexió. 
Com que Catalunya no té una llei electoral 
pròpia es regeix per la LOREG (Llei Orgà-
nica del Règim Electoral General), i el pro-
cés de comicis haurà de ser supervisat per 
la Junta Electoral Central (JEC), renova-
da recentment amb nous nomenaments.

Tot i ser unes eleccions al Parlament 
de Catalunya, no sóns uns comicis nor-
mals ja que va ser el president del govern 
espanyol, Mariano Rajoy qui les va convo-
car en ple anunci de l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució Espanyola. Tampoc 
seran unes eleccions normals des del punt 
de vista dels candidats perquè molts d’ells 
continuen a la presó. El jutge del Tribunal 
Suprem Pablo Llarena ha acordat mante-
nir la presó provisional sense fiança per al 
vicepresident de la Generalitat, Oriol Jun-
queras -cap de llista d’ERC-, el conseller 
d’Interior, Joaquim Forn- número 7 per 
Barcelona de Junts per Catalunya-, i els lí-
ders de les associacions independentistes 
ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez - 
número 2 per Barcelona de Junts per Ca-
talunya- i Jordi Cuixart. Sí que podrà fer 
campanya el terrassenc Josep Rull, núme-
ro 6 per la circumscripció de Barcelona a 
les llistes de Junts per Catalunya. 

A nivell local, els partits  fan diveros 
actes, sobretot centrats en el carrer i a bus-
car el contacte amb els votants.

Els partits locals 
engeguen la seva 
maquinària 

Hores abans de l’inici de la campanya, es va fer un acte per recordar els activistes i polítics empresonats. || J. rius

junts per catalunya

La llista encapçalada per Carles Puigde-
mont i a la qual dona suport el PDeCAT, po-
sarà carpes a la plaça del Mercat  els dies 
9, 10, 16 i 17 de desembre. A més, hi ha la in-
tenció de posar carpes els 9 i 16 davant del 
Mercadona del carrer Portugal. Pel que fa a 
actes, la formació ja té confirmat dos actes 
amb candidats independents a les llistes. El 
dimecres 13 de desembre a la Sala d’Actes 
d’El Mirador hi haurà un acte amb el cate-
dràtic  Xavier Hernández Cardona, núme-
ro 72 a les llistes per Barcelona, i el dilluns 
18, amb tota probabilitat a Cal Calissó, hi 
haurà una trobada amb  l’enginyer i vice-
president del Consell Rector de la coope-
rativa de producció i consum d’energia re-
novable Som Energia, Josep Puig, que va 
en el número 24. 

erc

De moment se sap que Núria Picas, núme-
ro 25, i Marc Sanglas, número 22, protago-
nitzaran un acte el dia 17.

ciutadans

La que va resultar segona força local en 
els comicis del 27 de desembre de 2015 es 
planteja aquesta campanya amb força ac-
tivitat al carrer,  amb bustiades i la instal-
lació d’alguna carpa. Ciutadans farà actes a 
poblacions importants del voltant com Sa-
badell amb la presència d’alguns diputats.

som de castellar-psc

El partit farà una jornada de portes obertes 
el dia 9 a la seva seu del carrer Major,  tin-
drà una carpa a la plaça del Mercat el dia 16 

 Jordi Rius

Són les 
eleccions al 
parlament 

convocades a 
Catalunya en els 

darrers 5 anys

VOTACIONS

3
i intensificarà la campanya porta a porta. 
El dimecres 13 es mobilitzarà per assistir al 
míting de Miquel Iceta a Sabadell i el tan-
cament de campanya a Barcelona el dia 17.

castellar en comú 
La coalició  posarà parades informatives al 
carrer els dies 9 i 16 i encara està pendent 
de lligar un acte amb la presència d’algun 
candidat vallesà.

partit popular

El PP muntarà carpes i farà recorreguts 
pel carrer. 

cup

El  grup de suport de la CUP a Castellar 
no organitzarà cap acte durant la campa-
nya perquè entenen que el Comitè de De-
fensa de la República (CDR) ja organitza 
xerrades. En aquest sentit, el pròxim di-
jous 14 de desembre el CDR organitzarà la 
xerrada ‘Alternatives de l’economia soci-
al i solidària, consum responsable i finan-
ces ètiques amb l’economista  i  membre 
del Seminari Taifa Josep M. Busqueta. 

política21-D: campanya electoral

+CDR

Quatre hores abans que s’iniciés la 
campanya, unes 200 persones, provis·
tes amb llaços i bufandes de color groc, 
van concentrar·se dilluns als Jardins 
del Palau Tolrà després de la decisió 
del jutge del Tribunal Suprem Pablo 
Llarena de mantenir la presó a Oriol 
Junqueras, Joaquim Forn i als líders 
de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart. Després que 
un membre del Comitè de Defensa de 
la República llegís els motius perquè 
el jutge manté la presó provisional 
als quatre encausats, els assistents 
a la concentració van cantar la cançó 
‘Cal que neixin flors a cada instant’ de 
Lluís Llach. Com a acte final, es van 
mostrar els retrats dels quatre presos.

Acte de suport als       
‘Jordis’, Junqueras i Forn
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gastronomia

El renaixement 
del llonguet

En aquests temps que la gastronomia 
s’ha convertit en una moda que mou 
molts diners, no hi ha sector que no 
estigui sotmès a revisió, una revisió 
que, molt sovint, consisteix a tornar 
a la tradició, sense més.

Aquest procés és clar en els res-
taurants, que després d’uns anys de 
convulsió on tenia tot el protagonisme 
l’avantguarda, s’ha passat a una època 
complexa, en la qual, a més de mante-
nir-se aquesta cuina d’avantguarda, 
es recupera amb força una cuina tra-
dicional renovada o s’adapta la cuina 
de fora. Han sortit com bolets restau-
rants japonesos, peruans, mexicans... 
però també hi ha un boom de l’arròs, 
de les tapes i dels plats de tota la vida.

És clar que els nous restaurants 
de tapes neixen amb una estètica mo-
derna i canvien la presentació, i s’in-
trodueixen platets d’influència es-
trangera (el ceviche, tan bo, s’està 
convertint en una plaga), però a tot 
arreu trobareu croquetes, calamars 
a la romana, patates braves o callos.

És el retorn a allò segur, allò que 
se sap que tindrà sortida, sobretot en 

una època de crisi i postcrisi en què 
tots mirem els preus abans de fer la 
comanda. El retorn a allò segur però 
no ben bé igual, perquè la revolució 
culinària ha trencat tabús i ha fet més 
lliure la cuina i fins i tot als locals més 
clàssics els cuiners s’atreveixen a in-
novar i fer, per exemple, croquetes 
amb farcits nous (de calamars amb 
la seva tinta, o de capipota).

Al pa, un aliment bàsic en la nos-

Compreu-ne: 
els nostàlgics dels sabors autèntics

passeu-ne: els amants de la 
brioixeria industrial

Llonguets de forn

el 
Menjador

panet més ‘adult’: no deixa de ser un 
pa, però petit, amb la crosta consistent, 
la molla fluixa i un aspecte singular. 
Sol, amb xocolata, o farcit... a més de 
recuperar el llonguet, hauríem de re-
cuperar el costum de berenar més bé!

Aquest petit pa un solc el par-
teix en dos, com la clenxa dels nens 
que en menjàvem per berenar, com el 
camp on se segarà el blat per elabo-
rar-lo, com plecs suggerents del cos 
humà. És típic a tots els Països Cata-
lans, especialment a Mallorca, on els 
habitants de la capital llueixen preci-
sament el malnom de llonguets. Du-
rant anys, al nostre país va encarnar 
el berenar per antonomàsia.

A Castellar no fan llonguets a tot 
arreu. De fet, em va inspirar aquest 
article veure’n al forn Turon, i després 
hem investigat i n’hem trobat també al 
forn Sant Jordi (de dues mides, el clàs-
sic i un de més petit i flonjo, ideal per 
als menuts), i em sembla que també en 
feien al Grané, tancat fa poc. Els més 
sorprenents, però, són els del forn Mi-
serachs, que amb el nom de llonguet 
ven panets de fins a un quilo! També 
en fan de mig i de quart, el més petit, 
que no sé si s’ajusten ben bé a la filo-
sofia del llonguet, però la forma i la 
molla sí que ho són.

Em va estranyar, en canvi, que 
en un forn relativament nou i cèntric 
no tan sols no en tinguessin, sinó que 
la dependenta ni tan sols sabés què és 
un llonguet. No us diré quin em sem-
bla més bo, tots valen la pena i valo-
ro l’esforç de recuperar aquests pans  
que no haurien haver deixat de fer-se.

tra història, també hi ha arribat la 
renovació, i paradoxalment aquesta 
consisteix a tornar als orígens. Des-
prés que molts forns desaparegues-
sin per l’empenta del pa precuit a su-
permercats i benzineres, han sorgit 
amb empenta ‘boutiques’ de pa que 
ofereixen nous sabors i que tenen 
com a proposta estrella... recuperar 
el sabor d’abans! Al pa de pagès, fins i 
tot li han donat una indicació geogrà-
fica protegida.

Trobar aquell sabor que els 
adults tenim al cap de quan érem 
petits s’ha convertit en una obsessió 
per aquest sector, que ha recuperat 
farines antigues i elaboracions tra-
dicionals, fins a l’extrem que ara si 
un pa no s’ha fet amb massa mare 
i amb farina d’espelta o de kamut ja 
sembla que no val res.

què és això?
En aquesta moda ‘revival’ de recu-
peració de sabors, es va fent lloc el 
panet que menjàvem per berenar ja 
fa (molts) anys, tant en entrepà com 
simplement amb una presa (bonica 
paraula, ara es fa servir poc) de xo-
colata. Una presa és una porció de la 
rajola (una altra paraula poc usada), 
i el panet en qüestió era el llonguet.

Quan la brioixeria industrial no 
ho envaïa tot, per berenar no es men-
javen pastes ni pastissets, i als forns 
dels pobles hi havia dues alternatives, 
a més de la coca de forner: el llonguet 
i el panet de viena. Aquest és potser 
més adequat per als nens petits, per-
què és tou i dolcenc; el llonguet és un 

 Manel Bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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actualitat

L’arribada del fred extrem ha coinci-
dit amb l’arrencada de la campanya 
de Nadal a Castellar del Vallès. Diven-
dres al vespre, es va fer l’encesa dels 
llums de Nadal i del gran arbre que 
presideix durant unes setmanes la 
plaça del Mercat i que ja s’ha conso-
lidat com a proposta promoguda per 
l’associació de comerciants de la vila.

L’acte va començar passats uns 
minuts de dos quarts de vuit del ves-
pre amb l’actuació del cor de gos-
pel Di-versions que van oferir uns 
20 minuts de música a capella amb 
temes com l’Al·leluia o alguna versió 
de John Lennon. En els parlaments 
posteriors, el president de l’Associ-
ació de Comerciants de Castellar, 
Toni Santos, va dir que el Nadal és 

L’escalf de l’arbre de Nadal

Els representants del comerç local i l’alcalde de la vila just en el moment de l’encesa dels llums de Nadal. || q. pascual

Divendres es van encendre els llums de Nadal amb temperatures gèlides

“per compartir-lo en família” i va 
voler subratllar que la instal·lació de 
l’arbre “és la manera que tenim els 
comerciants per agrair als caste-
llarencs la seva implicació amb el 
comerç local” i així transmetre es-
calf durant el Nadal. En represen-
tació dels paradistes del Mercat va 
intervenir Antonio Gálvez i va tenir 
alguna crítica cap a l’Ajuntament 
perquè, segons va apuntar, tot i que 
aquest any hi ha més enllumenat na-
dalenc s’ha de millorar encara més. 

L’any que ve, el consistori vol 
que l’empresa que s’adjudiqui el nou 
contracte d’enllumenat públic, que 
havia d’entrar en vigor el passat 1 
d’octubre però que s’ha endarrer-
rit per qüestions jurídiques, es faci 

COMERç | INIcI cAmpANyA

càrrec de les noves llums de Nadal. 
Finalment, l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, va convidar la ciutadania a fer 
“una aposta pel comerç local” i fer 
les compres en la mesura del possi-
ble a la vila perquè és la manera de 
fer créixer el propi comerç i el dina-
misme a Castellar.  

Per tancar l’acte, i com a nove-
tat, es va fer un compte enrere del 5 
fins al 0 i es van encendre els llums 
de l’arbre i  del carrer davant la sor-
presa dels assistents, un centenar 
de persones que van omplir la plaça 
del Mercat. Les fotos  sota l’arbre de 
molts dels presents a l’acte d’ence-
sa van ser l’epíleg a un acte presidit 
per un fred típicament nadalenc.  

|| redacció

Colònies i Esplai Xiribec 
estrena un monòlit

El monument 
commemora els 50 
anys de l’entitat i s’ha  
col·locat a la plaça 
Francesc macià

ENTITATS | 50 ANyS ESpLAI xIrIbEc

Colònies i Esplai Xiribec va inaugu-
rar dissabte passat, 2 de desembre, 
un monòlit a la plaça Francesc Macià. 
L’acte i va comptar amb la participa-
ció d’una setantena de persones i es 
va fer coincidir amb la celebració de 
la Diada del Voluntariat, que es com-
memora cada 5 de desembre.

“El monòlit ve a ser el darrer 
acte del cinquantenari” i una manera 
de “deixar constància d’aquest re-

 Anna parera

corregut com a entitat en el poble”, 
va explicar Gener Martí, responsa-
ble educatiu de Colònies i Esplai Xi-
ribec. La figura, amb forma de cub, té 
repartides les 6 conviccions educati-
ves que caracteritzen, des de fa temps, 
el funcionament de l’entitat. “Cada 
una de les cares d’aquest cub parla 
d’un d’aquests valors: el de persona, 
grup, poble, país, evangeli i pau”, va 
concretar Martí. Tots aquests valors 
els fa possible el voluntariat, la darre-
ra de les conviccions, i és per aquest 
motiu que hi ha unes mans que envol-
ten el cub. “És una manera d’expres-
sar també que el treball col·lectiu és 
el que fa possible aquesta tasca edu-
cativa”, va assegurar Martí.

El monument és de ferro i per-
met que el cub giri per poder obser-
var totes les cares que el formen. S’ha 
col·locat damunt una base de formigó 
i s’ha ubicat a la plaça Francesc Macià 
perquè “és un punt de referència Dues nenes de l’esplai fent girar el monòlit. || a.parera

per part de Colònies i Esplai que 
des de fa 45 anys té la seu a l’edifici 
del Patronat de les Escoles Tolrà”, 
va detallar el responsable de l’entitat. 
De fet, segons Martí, és “significatiu 
per a l’entitat el fet de poder haver 
instal·lat aquest monòlit, perquè és 
un referent i una presència”.

L’acte d’inauguració del monu-
ment va comptar amb una benedic-
ció per part del rector de Castellar, 
Txema Cot i amb l’assistència de la 
regidora d’Infància i Adolescència, 
Àngela Pappalardo, i el primer ti-
nent d’alcalde, Joan Creus. Per altra 
banda, l’estrena es va fer coincidir 
amb la Diada del Voluntariat, mo-
ment en què s’agraeix la dedicació 
als monitors i monitores i se’ls fa un 
obsequi. A més a més, enguany els 
infants i joves de l’esplai van partici-
par com a voluntaris al Gran Recap-
te del Banc dels Aliments, coordinat 
a Castellar per Càritas.  

L’Associació de Veïns de Can Font· Ca n’Avellaneda va convocar uns 160 
nens a l’esplanada de Castellar Vell interessats per trobar un tió amb el 
seu nom. Abans de trobar·los van haver de buscar pel bosc els ingredients 
per despertar una princesa que estava adormida per l’efecte d’una pòci·
ma. Els tions estan elaborats per dones que assisteixen als tallers de ma·
nualitats  que organitza l’associació veïnal.  || J . r.

TRADICIONS | cASTELLAr vELL

160 nens a la recerca del tió de Nadal

El videojocs League of Legends tindrà dos tornejos a Castellar aquesta 
Nadal. D’una banda, Codelearn organitza un torneig 2vs2 els dies 27 i 28 
de desembre. En aquesta ocasió, el guanyador serà aquell jugador que tiri 
en primer lloc una torre en un temps màxim de 15 minuts . Les inscripci·
ons per a aquest joc, que costa 15 euros per a tots dos dies, es poden fer 
directament a la botiga, situada al carrer Passeig, 22 de Castellar. Com 
a premis, hi haurà 50 € en RiotPoints per al primer equip, 20 € en Riot·
Points per al 2n equip i 10 € en RiotPoints per al tercer equip. Els equips 
classificats en 4rt i 5è obtindran figures 3d. D’altra banda, El Mirador aco·
llirà el 3 de gener, entre les 17 i les 20 h, un campionat on hi podran partici·
par joves de 12 a 18 anys en equips de cinc persones.   El premi per als gua·
nyadors serà un targeyta Steam valorada en 50 € per a cada membre del 
l’equip. Les inscripcions,  que són gratuïtes, es poden fer a partir del dia 13 
i fins al 29 al web www.castellarvalles.cat/leagueoflegends. || J. r.

VIDEOJOCS | E-ESporTS

Tornejos League of Legends aquest Nadal

BREUS
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
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Benvolguts socis col·leccionistes Cas-
tellarencs i d’altres poblacions.
Fem una mica d’història: I’any 2006 es 
va fundar el cercle de col·lecionistes 
de Castellar del Vallès per un grup 
d’amics i companys aficionats al col-
leccionisme en general.
Segons el filòsof alemany, Walter Ben-
jamin ( 1892 - 1940) “col·leccionar és 
una forma de coneixement que està 
íntimament lligada a la memòria, i que 
es caracteritza per la seva riquesa, la 
capacitat de mobilització, d’afavorir 
associacions sobtades i de produir 
vincles no anticipats entre una expe-
riència del present i una del passat”.
En aquests anys hem passat de reu-
nir-nos de Cal Botafocs al Mirador, 
de fer les exposicions al casal d’avis 
a fer-ho a les sales del Mirador i sem-
bla com que no, però ja hem arribat 
gairebé als dotze anys.
Aquest any estem celebrat l’onze 
aniversari de la creació de la nostra 
associació, associació relativament 
jove, però amb molta empenta a la 
nostra població I tot gràcies a una 
persona molt apreciada en tot al nos-
tre poble i fora d’ell, persona que un 
bon dia va tenir una idea, no perdó, 
una gran idea, simplement compar-
tir les seves aficions amb el nostre 
poble, amb tots nosaltres.
Aquesta persona que tots coneixem 
amb el sobrenom de Pepitó, o sigui el 
Sr. Josep Valero i Virgili, amb la ina-
preciable ajuda de la seva encanta-
dora dona, la Sra. Josefa Francàs, o 
més coneguda com la Pepita.
Aquesta iniciativa que van comen-
çar el Pepito i la Pepita el 2006, ara 
onze anys després, ja som més de 
trenta dels col·leccionistes socis, i 
cada any s’apunten més amics del 
col·leccionisme. I és que això del col-
leccionisme enganxa.
I és a ells a qui els hem d’agrair aques-
ta iniciativa i aquest aniversari.
I per celebrar tal esdeveniment i tal 
com venim fent cada any, els socis 
tornem a fer el nostre sopar de ger-
manor, que aquest any serà el diven-
dres dia 15 de desembre per celebra 
aquestes Festes de Nadal i l’entrada 
del Nou Any 2018 tots junts si deu 
vol, si ets soci nostre ja saps t’espe-
rem per sopar, també farem una mica 
de gresca i compartirem experiènci-
es i opinions, doncs la vostra experi-
ència i opinió també compten i molt.

Història dels 
col·leccionistes

 Miquel Canals

 pDeCAT Castellar del Vallès

o són unes eleccions 
normals. El dia 21 els 
catalans estem cri-
dats a les urnes d’una 
manera anòmala i to-
talment contranatu-

ral perquè les eleccions no han estat 
convocades pel president de la Ge-
neralitat, com seria el cas en una si-
tuació de normalitat. Però com que 

N
Junts per Catalunya es 
mobilitza a Castellar

l’Estat espanyol ha trencat tots els 
esquemes de normalitat democrà-
tica coneguts, les circumstàncies 
no ens poden agafar desprevinguts 
i hem de deixar-nos la pell per tor-
nar a demostrar que els catalans 
no ens arronsarem i que seguirem 
tossudament alçats. Sempre hem 
defensat que les urnes són la solu-
ció i, lògicament, no les defugirem. 
Cal recordar, però, que aquestes 
eleccions han estat convocades per 
un govern que no té cap mena d’au-
toritat moral sobre Catalunya des-
prés d’haver ordenat les furibundes 
càrregues policials l’1 d’octubre, des-

mantellat les institucions nacionals 
catalanes i empresonat membres 
del govern i la societat civil. Ara ma-
teix som un país ocupat, però és a 
les nostres mans poder canviar-ho 
a través de les urnes.
En aquestes eleccions no valen mit-
ges tintes. O votes democràcia o votes 
155. O votes president Puigdemont 
o votes president Rajoy. O votes per 
una nació lliure o votes per l’assimi-
lació. O votes per restaurar les insti-
tucions catalanes o votes per la seva 
desaparició. O estàs amb la llibertat 
dels presos polítics o estàs amb els 
qui els han empresonat.

I per cert Pepitó, jo no anava a la re-
cerca de cromos a la tenda de la im-
premta de Ramon Ribera, allà al car-
rer del Puig de la Creu com ho feies 
tu, jo anava a comprar material esco-
lar, però si recordo haver anat amb el 
meu pare el Sr. Miquel Canals i Ven-
tura, el petit de Cal Merengues a Bar-
celona, a la plaça Real a la recerca 
d’alguna peça que li interessés, fins 
i tot als antics encants, avui ja desa-
pareguts, doncs els actuals encats 
no són el que eren.
Pepitó, et dic que nosaltres sí que 
fem i tots plegats continuarem fent 
Castellar.
Tots nosaltres els socis, col-
laboradors i amics vostres us volem 
donar les gràcies a tots dos.
Moltes gràcies per ser com sou Pe-
pita i Pepitó.

Una quarantena d’artistes van actuar dissabte passat al ‘Concert per la Llibertat’ organitzat per l’ANC a l’Estadi Lluís 
Companys de Barcelona dvant d’unes 50.000 persones, segons els organitzadors. Els Amics de les Arts, Beth, La Banda 
Impossible, Ramon Mirabet, Elèctrica Dharma i Judit Neddermann, van ser alguns dels artistes que hi van partici-
par. L’ANC de Castellar hi va voler ser present en aquesta cita musical i reivindicativa. || text i foto: ferran hidalgo

L’ANC de Castellar participa al concert per la Llibertat

Amb aquestes disjuntives sobre la 
taula és evident que Junts per Ca-
talunya és la millor opció a l’hora de 
defensar i restaurar el nostre país, 
els nostres legítims governants, les 
nostres institucions i la nostra digni-
tat com a nació i advertir, de pas,al 
nacionalisme espanyol perquè tre-
gui les seves urpes de Catalunya. 
Catalunya serà el que els catalans 
vulguin que sigui. Aquest és un mis-
satge que interpel·la tots els demò-
crates siguin de la ideologia que si-
guin. D’aquí la transversalitat de la 
“Llista del President”.
Per aquests motius, Junts per Cata-

Benvolguts, en resposta a la infor-
mació que aquest mitjà va publicar 
amb data de 27 de novembre, en què 
es recollia una petició de Castellar 
en Comú Podem en què sol·licitava a 
Sorea que engegués una campanya 
de sensibilització sobre les tovallole-
tes higièniques, voldríem informar 
del següent:
-Sorea va dur a terme una campanya 
sobre l’ús de les tovalloletes al vàter 
amb un missatge que es va incloure 
a les factures emeses en el període 
26/07/2016 i el 31/10/2016.
-Aquesta campanya va coincidir amb 
dos períodes de facturació al Casc 
Urbà i amb un a la resta de zones. 
De fet, es van emetre 20.708 factures 
mentre va estar en marxa la campa-
nya i Castellar del Vallès compta amb 
11.165 usuaris, el que implica que molts 
d’ells van rebre aquest missatge en 2 
ocasions.Per tant, com a mínim tots 
els usuaris de Castellar del Vallès van 
rebre aquest missatge en una factura.
-El missatge va ser: “Sabies que llen-
çar tovalloletes d’higiene corporal 
pel vàter provoca greus problemes a 
les instal·lacions del teu municipi? A 
casa, és millor utilitzar un petit con-
tenidor al bany per llençar-les. A l’ai-
gua no les llencis mai”.
-Sorea s’ha unit al compromís inter-
nacional de lluitar contra la proble-

Resposta a la petició de 
Castellar en Comú sobre 
tovalloletes higièniques

 Sergi pla, Gerent de 

Concessions de Sorea

màtica que causen les tovalloletes en 
el sistema de clavegueram. Al 2016 
es va posar en marxa una campanya 
contra el mal ús de tovalloletes humi-
des, que ja compta amb prop de 300 
empreses i entitats adherides en 17 
països. També es reclama que els fa-
bricants etiquetin correctament els 
productes que per la seva composició 
no han de ser llançats al vàter. L’enti-
tat promotora és l’Associació Espa-
nyola de Proveïment d’Aigua i Sane-
jament (AEAS).
-A més, Sorea ha engegat campanyes 
de la mà de diversos Ajuntaments 
i, en aquest sentit, estem definint 
conjuntament amb l’ajuntament de 
Castellar del Vallès una nova cam-
panya per donar continuïtat a la 
que vam dur a terme el 2016, doncs 
és un problema que va en augment 
amb un fort impacte en l’economia, 
en el medi ambient i en el manteni-
ment de les xarxes de clavegueram 
i de les depuradores.
-Agraïm la sensibilitat cap a aquesta 
qüestió de Castellar en Comú Podem. 
Considerem que convé fer pedago-
gia dels efectes perversos de llen-
çar elements de forma inadequada 
al vàter i que és un esforç que hem 
de fer entre tots: empreses gestores, 

A tí madre mía,
tu nombre es tan dulce,
que lo mismo que la virgen
también te llamas María.
Tus hijos que te quieren tanto
estamos contentos y felices,
en el día de tu cumpleaños
setanta y cinco besos te damos.
Que Dios te bendiga, madre hermosa,
con tu carita de santa
y siempre oliendo a rosas.
Cuantas penas y fatigas
en tu juventud pasaste,
emigración y trabajo,
siempre seguiste adelante
para darle a tus hijos
lo que para tí solo bañaste.
Hoy en tu caumpleaños
todos tus hijos y nietos
te damos muchos besos y abrazos
y que junto a tu esposo y hermana
sigas siendo la reina de la casa.
A tí madre mía
tu que nos diste la vida ahora 
ahora no te damos nosotros nuestro 
más sincero amor
y un fuerte beso que sale de corazón.

És la nova ciència que concreta i defi-
neix la influència que exerceix la Terra 
sobre els humans.
Les línies de la Geobiologia ens mos-
tren de quina manera l’acció de la 
Terra incideix sobre nosaltres, tant 
de manera positiva com també, a ve-
gades, molt negativa.
Per evitar les males influències que 
ens poden arribar, s’ha creat una es-
pecialitat denominada Geopatia que 
especifica les malalties o trastorns 
derivats de l’acció terràquia. La Ge-
opatia és una especialitat nova en la 
medicina on pocs doctors estan en 
condicions d’assessorar-nos.
La Terra ens influeix no solament cli-
matològicament, sinó també per la 
situació climàtica de certes zones en 
particular i amb la influència de les 
humitats i els efectes de la gravetat.

A mi madre

La Geobiologia

 Francisco Espinosa, poeta andalús

 Antoni Comas

lunya – Castellar s’ha mobilitzat per 
portar el seu missatge arreu del mu-
nicipi. En aquest sentit, els caps de 
setmana del 9, 10, 16 i 17 de desem-
bre instal·larem carpes informati-
ves a diferents puntsde la vila. D’al-
tra banda, tenim dues conferències 
programades per als dies 13 i 18 de 
desembre amb dos membres de la 
llista de Junts per Catalunya, el Dr. 
Francesc Xavier Hernández Car-
dona i el Pep Puig, respectivament. 
Per a més informació sobre aquests 
actesestigueu al cas de les notícies 
i xarxes socials del PDeCAT Caste-
llar del Vallès.

administracions, formacions políti-
ques, centres escolars, famílies, etc.
Salutacions cordials.
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opinió

 Anna Màrmol*

l comerç és un sec-
tor estratègic per a 
les nostres viles i ciu-
tats. No solament és 
una peça clau de l’ac-

tivitat econòmica, també ho és de 
la configuració de l’espai urbà i de 
la integració social. Cap sector com 
el comercial representa valors tan 
alts en nombre d’empreses, de llocs 
de treball o de serveis imprescin-
dibles per la qualitat de vida dels 

E
Aquest Nadal, compra a 
Castellar

a pintura és pura ex-
pressió i l’expressió 
pura és llibertat.
Picasso, coincidint 
amb la guerra civil es-

panyola, va tenir la trista oportunitat 
d’expressar pictòricament el desas-
tre de Gernika. La  necessitat d’exte-
rioritzar la seva sensació pel que fa 
a l’horror resultant del bombardeig 
d’aquella població,  necessitat alia-
da amb la seva genialitat, va propi-
ciar una obra d’art tan explícita que 
el pas del temps no l’ha fet ni la farà 
trontollar. Cap canvi conceptual ni 
estilístic ha deixat enrere la clare-
dat del missatge.
Des de l’1 d’octubre, m’inquieta un 
creixent crit interior que em fa aga-
far els pinzells i em dicta una vorà-
gine de signes, per traslladar-los al 
paper o al llenç. Plasmar tot això 
d’una forma coherent i intel·ligible 
em resulta molt i molt difícil. M’hi 
entesto, i omplo repetidament la pa-
perera amb un munt  d’intents rebut-
jats. No soc un geni, ja ho sabem, però 
no em rendeixo. La teràpia d’expli-
car no pot ser ignorada.
Es diu que una imatge val més que 
mil paraules. Les paraules les tenim 
totes dites, però, com es pot arribar 
a pintar un conglomerat de: atacs 

  El dilema dels colors. || Joan mundet

Les muses estan 
esvalotades

L pLAçA MAJOR

MIQUEL RAMOS
pintor

 Núria Raspall*

xplosió de vio-
lència”. Aques-
tes sónles pa-
raulesque ha fet 
servir el magis-

trat del Tribunal Suprem, Pablo 
Llarena, per mantenir a presó al 
Vicepresident del Govern, Oriol 
Junqueres, al Conseller d’Inte-
rior Joaquim Forn i als líders de 
les entitats sobiranistes Òmnium 
Cultural i ANC, en Jordi Cuixart 
i en Jordi Sanchez. Així, aquest 
magistrat que juga a fer de poli-
cia bo en la trama judicial que en-
volta el Procés,considera que les 
“aportacions(dels quatre empre-
sonats) estan directament vincu-
lades a una explosió violenta que, 
de reiterar-se, no deixen marge de 
correcció o de satisfacció als qui es 
veuen atrapats per ella”. 
I jo em pregunto... a quina violència 
es refereix? Perquè si se’ns diu “ex-
plosió de violència”, segurament ens 
vindran a la ment imatges de des-
trucció, de caos, de perill, potser fins 
i tot de guerra, i en canvi, aquestes 
imatges jo no les he vist enlloc. Ni 
a les diades, ni a les múltiples ma-
nifestacions i concentracions a les 
que he assistit. De fet, no les ha vist 
ningú i per molt que s’hi encapar-
rin, no ens podran fer quedar com 
els violents de la pel•lícula. No ho 

“E
Mesurar les paraules

sóm i no ens ho podem deixar dir. 
Els sobiranistes no sóm violents, 
nosaltres no. Per tant, quan el ma-
gistrat Llarena, tot un senyor ma-
gistrat, considera que hi ha hagut 
una “explosió de violència”, està 
tergiversantla realitat d’una ma-
nera totalment descarada i fa que 
tot allò que em van ensenyar a la 
facultat sobre la famosa separació 
de poders, sigui una mentida rere 
l’altra, si més no, a l’estat espanyol. 
Així doncs,amb el manteniment de 
la presó preventiva per l’Oriol, el Jo-
aquim i els Jordi’s,ens trobem que 
en ple segle XXI encara tenim pre-
sos polítics. Sí, sí, presos polítics (i 
govern a l’exili), per molt que hi hagi 
gent que ho negui. Però tenim més 
coses, tenim professors investigats 
per “adoctrinar” als alumnes, tenim 
les finances de la generalitat inter-
vingudes, tenim la televisió pública 
catalana en el punt de mirai tenim 
la cultura ofegada per l’IVA ja que 
el Ministre Montoro farà pagar a 
les entitats culturals l’IVA per les 
subvencions rebudes (un cost que, 
evidentment no podran assumir).
Tenim al Sr. Albiol, tancant el seu 
míting d’inici de campanya cridant 
“a por ellos”, tenim a la Sra. Arri-
madas enterrant el procés si surt 
guanyadora i tenim al Sr. Iceta col-
laborant amb la implementació del 
155. I al contrari, què no tenim? Lli-
bertat, bàsicament no tenim lliber-
tat. No tenim llibertat per portar 
bufandes grogues o per il·luminar 
les fonts públiques de color groc, no 
tenim llibertat d’expressió perquè 

físics, acarnissaments, vexacions, 
mentides, falsedats,  tergiversaci-
ons, injúries, falsos testimonis, hu-
miliacions, impotència, menyspreu, 
odi rebut, detencions injustificades, 
embargaments de béns i, finalment, 
empresonaments? Com posar-ho tot 
en un quadre? 
Les muses no és que estiguin de va-

cances, no, ni tampoc és que no esti-
guem al peu del cavallet, treballant, 
com deia el geni que era la forma 
de rebre-les, sinó que també deuen 
estar afectades per l’absurda bar-
bàrie repressiva d’aquell dia. Elles 
formen un continu guirigall que em 
resulta impossible  desxifrar. De nit 
i de dia m’inunden el cervell amb un 

caos d’idees que, ni les meves mans 
ni les meves eines són capaces de 
donar-hi forma. Caldrà esprémer al 
màxim la serenitat, no deixar d’inten-
tar posar-hi ordre a tot aquest ma-
terial anímic i, continuar tenaçment 
la tasca per millorar si es pot, el meu 
nivell d’incompetència. 
Et trobem a faltar, Picasso!                               

no podem parlar de “president” o 
de “vicepresident”...
Amb aquest panorama, què fareu 
a les properes eleccions? Amb les 
eleccions del 21 de desembre, es vi-
sualitzarà si a Catalunya mana en 
Rajoy, o bé la societat catalana. Si 
guanya l’independentisme el món 
tornarà a veure que la voluntat del 
poble català, un poble del que ens 
hem de sentir especialment orgu-
llosos, no es pot doblegar ni amb 
amenaces ni amb repressió Si gua-
nya el bloc del 155, ens esperen anys 
de repressió i decadència. Ens ha 
costat molt arribar on som ara per 
tornar enrere. Jo no vull retroce-
dir. I vosaltres?
*Regidora d’ERC

ciutadans.
Un any més hem posat en marxa 
un seguit d’activitats per animar 
als castellarencs i castellarenques 
a comprar als comerços de la nos-
tra vila. En aquest sentit destaca 
la campanya, “A Castellar tenim de 
tot, aquest Nadal compra a la vila”, 
que té com a objectiu conscienci-
at al consumidor de les avantatges 
que suposa disposar d’un comerç 
de proximitat potent. Defensem el 
petit comerç perquè és un element 
bàsic per gaudir d’una ciutat de qua-
litat i humana.
La campanya es complementa amb 
la Fira de Nadal, que tindrà lloc el 
proper 17 de desembre als carrers 
de l’Illa del Centre i que comptarà 
amb la participació d’establiments 

 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000
visites

web mensuals

del comerç del municipi, artesans, 
entitats i associacions. Tant la cam-
panya com la fira són iniciativa 
de l’associació Comerç Castellar 
i tenen el suport de l’ajuntament.
Destacar també la proposta que 
ens fan els paradistes del Mercat 
Municipal, sortejant 40 espatlles 
de pernil entre els seus clients o el 
concurs d’aparadors de Nadal que 
promouen la Cambra de Comerç de 
Sabadell i l’Ajuntament.
Voldria animar a tots els castella-
rencs i castellarenques a que aprofi-
tin tota l’oferta comercial que tenim 
a la nostra vila. Ja que podem trobar 
de tot, de qualitat i amb un excel-
lent servei. I, el que és més impor-
tant, tots sortirem guanyant.
*Regidora de Dinamització Econòmica
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+ 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 

Tauler d’Anuncis Municipal

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

Dies: de l’11 al 15 de desembre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, hem preparat un 
taller de cuina: farem croissants. 
el dimecres 13, també per a famílies 
amb infants de totes les edats. 

i el dilluns 11 els nens i nenes del 
grup de grans també farem taller 
de cuina. 

i recordeu que seguim amb 
l’intercanvi de joguines!

TALLERS SETMANALS 
DE LA LUDOTECA 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

fins al 19 de gener es poden presentar 
propostes d’inversió per al procés de 
pressupostos participatius 2018. 
les propostes han de tenir un 
pressupost màxim de 50.000 euros 
cadascuna (iVa inclòs), i les poden 
presentar persones empadronades 
a castellar, entitats i grups estables 
que constin al registre municipal i el 
consell d’infants.
consulteu tota la informació sobre 
els pressupostos participatius al web 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli. 

pRESSUpOSTOS 
pARTICIpATIUS 2018

+ INFO: 
tel. 93 714 40 40 

l’ajuntament prorroga la validesa 
del distintiu 2015-2017 de la tarifa 
especial de zona blava fins al 31 de 
desembre de 2018.

les persones que tenen dret a 
gaudir d’aquesta tarifa i no tenen 
el distintiu, poden sol·licitar-lo al 
sac (pl. del mirador, s/n, dl. i dv. 
de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 
8.30 a 19 h).
 

pRòRROGA DISTINTIU 
zONA BLAVA 

FEM DISSABTE!

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 9 de 
desembre, Espai Tolrà.

properes setmanes:

Ds. 16 de desembre, pl. Catalunya
Ds. 23 de desembre, parc de 
Colobrers
Ds. 30 de desembre, Can Carner.
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esports

El sènior masculí de vòlei 
aconsegueix la victòria 

el primer equip masculí va guanyar 
el seu partit enfront del segon clas-
sificat, el Vilafranca negre (3-2) i 
aconsegueix situar-se a la terce-

ra posició de la lliga, mentre que el 
sènior femení conserva el lideratge 
tot i descansar. el sènior B femení 
no va poder enfront del sant frui-
tós al pavelló puigverd, caient per 
2-3 i ocupant la cinquena posició 
de la taula classificatòria.

Jordi Torrents torna amb 
victòria sub23 al cros de 
Granollers

després de trencar-se el dit petit 
del peu dret a l’agost, l’atleta Jordi 
torrents va tornar a la competició, 

en el marc de la preparació pel cam-
pionat d’europa de cros d’aquest 
mateix desembre. el castellarenc 
va tornar aconseguint la victòria 
en el cros de granollers en cate-
goria sub23, acabant en novena 
posició absoluta.

La festa gran de l’HC Castellar va 
tenir lloc com cada temporada a 
l’inici de desembre, en un pavelló 
Dani Pedrosa ple a vessar. Els 14 
equips del club van desfilar com 
a autèntiques estrelles, abans de 
rebre la visita d’un patge reial, el 
sopar de germanor i el concert de 
final de festa, en una jornada festiva 

Els 14 equips van desfilar amb 
els 116 jugadors que formen el club, 

reivindicació grana al pedrosa
L’Hoquei club castellar (Hcc) presenta tots els equips, en una temporada marcada pel creixement de l’entitat

Els 116 jugadors dels 14 equips de l’HC Castellar van posar després de l’espectacular presentació amb efectes de so i llum. || r. corts

a fer efecte. Tantinyà va avançar 
el Castellar amb dos gols. El pri-
mer, de rematada, i el segon, apro-
fitant un rebot que el porter no va 
allunyar. Però aleshores l’equip va 
passar per minuts d’incertesa. El 
Masquefa només va necessitar dues 
jugades, que van ser els únics ins-
tants en què va generar perill, per 
empatar el partit. Marcel Montllor 
va tornar a desequilibrar el marca-
dor abans d’arribar a la mitja part. 
A la segona meitat, el Castellar va 
fer valdre la superioritat amb 2 

 A. San Andrés/G.plans gols seguits. Primer va ser un xut 
llunyà d’Armand Plans i després 
Jordi Vegas. A falta de minuts pel 
final, però el Masquefa va fer el 5 a 3.

 Una targeta blava als visi-
tants, però, va deixar-los comple-
tament fora del partit. Alesho-
res, a passada d’Armand Plans, 
Tantinyà va fer el definitiu 6 a 3. 
Amb aquesta victòria el Castellar 
supera el Masquefa per tres punts 
i, en el pròxim partit de dijous con-
tra l’Andorra, es juga avançar pla-
ces a la classificació. 

en una jornada on va quedar palès 
la germanor d’un club familiar i de 
proximitat que pretén potenciar la 
base com a pilar sòlid en l’evolució. 
L’espectacle de so i llum va donar 
pas al ja tradicional sopar on van 
participar més de 200 persones, on 
en finalitzar un patge reial de ses 
majestats els Reis d’Orient va re-
partir regals als més petits.

En acabar, un grup va amenit-
zar la vetllada amb versions dels 
principals èxits musicals. Va ser 
una festa arrodonida pel primer 

equip, ja que dissabte va aconse-
guir la segona victòria de la tem-
porada. Per culpa de la brutícia 
acumulada, el terratzo del Pe-
drosa rellisca i en aquestes con-
dicions els equips que visiten la 
pista, com és comprensible, es 
queixen. El joc, en conseqüència, 
s’alenteix i es fa més difícil patinar.  
Contra el Masquefa va passar. Al 
marge d’això, el partit va comen-
çar igualat. Als 10 minuts, però, 
la pressió a tota la pista i el domi-
ni de bola dels granes començaven 
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Espai d’Entitats Castellarenques

JOVE ORQUESTRA DE 
CASTELLAR DEL VALLèS 

Acció Musical Castellar

amb la voluntat d’obrir un espai 
per a la pràctica orquestral a joves 
músics de castellar i rodalies, neix 
la Jove orquestra de castellar del 
Vallès (JocVa), que t’espera si 
tens entre 12 i 20 anys, toques un 
instrument musical i estàs estudiant 
o has fet estudis de nivell mitjà. 

treballarem per projectes 
convocats al llarg de l’any. el 1r, 
el concert de nadal que tindrà 
lloc el 28 de desembre a les 19 h a 
l’auditori.

+ INFO: 
acciomusicalcastellar@gmail.com

IX TROBADA DE COROS 
ROCIEROS “pOR 
VILLANCICOS” 

Aires Rocieros Castellarencs

Dia: dissabte 16 de desembre
Hora: 17.30 h
Lloc: sala Blava de l’espai tolrà

la proposta solidària destinarà 
enguany els beneficis a l’associació 
espanyola contra el càncer. hi 
actuaran els cors pastora y reina de 
santa coloma, nuestra señora del 
rocío de sabadell, alba rociera de 
sentmenat, amigos para siempre 
de can rull, almas marismeñas 
els merinals, aires rocieros 
castellarencs i el cos de ball de la 
casa de andalucía de castellar. 

+ INFO: 
airesrocieroscastellarenc@gmail.com
93 714 87 39, 669 77 09 54 (WhatsApp)

67a EXpOSICIÓ DE 
pESSEBRES 

Grup pessebrista Capella de 
Montserrat

Dates i horaris: fins al 4 de febrer, 
ds., dg. i festius d’11.30 a 13.30 h i de 
17 a 20 h (passat reis, només dg.); 
laborables del 27 de desembre al 5 
de gener, de 17 a 20 h
Lloc: local del grup pessebrista 
de la capella de montserrat (c. dr. 
pujol, 26)

un recorregut per tot el món 
emmarca enguany l’eix temàtic 
de l’exposició de pessebres a la 
capella de montserrat, que porta 
per títol “pessebres del món”.

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

Per Nadal, 
sorteig  
de 40 
espatlles 
de pernil

Aquest any, el Mercat Municipal vol 
premiar la teva confiança i fidelitat amb 
el sorteig de 40 espatlles de pernil.

Per participar-hi només hauràs de rea-
litzar alguna compra de l’1 al 22 de de-
sembre i emplenar la butlleta. 
Quantes més compres, més 
possibilitats!
La butlleta ha d’estar degudament em-
plenada; s’invalidarà qualsevol butlle-
ta estripada o sense tota la informació.
 
El sorteig es farà el 22 de desembre
 a les 13 h. 
El lliurament dels pernils tindrà lloc el 
dia 24 de desembre a les 13 h.

esports

millora evident, 
però insuficient 

El FS castellar 
segueix progressant 
però la reacció arriba 
tard i no es consuma 
la remuntada (5-6)

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va 
patir l’enèsima derrota de la tempo-
rada a mans del Grups Arrahona per 
la mínima (5-6) en un partit on els er-
rors individuals a la primera part van 
marcar la pauta perquè els de Darío 
Martínez no poguessin remuntar a 
la segona. Tot i això, la millora en el 
joc va ser evident i l’equip treballa en 
la línia adequada per intentar rever-
tir la situació.

El tècnic castellarenc incloïa a la 
convocatòria als juvenils David Pareja 
i Guillem Ramiro per pal·liar la baixa 

de Manel López, que va tornar a re-
caure de la seva lesió. Roger Martínez 
era el porter titular en el lloc d’Anto-
nio Garcia Castillo.

Els taronges començaven domi-
nant en la possessió, però eren els sa-
badellencs els que s’aproximaven amb 
més perill a la porteria, buscant l’er-
ror dels locals, que arribava al minut 
cinc. Raúl Prados aprofitava una pèr-
dua al centre de la defensa per afuse-
llar i marcar el primer.

Gairebé 10 minuts després, un 
destacat Quim Juncosa rematava una 
falta de Javi Hervás per igualar el 
marcador i tornar a començar. Però 
la por a la derrota i la poca veterania 
de la gran part de l’equip propiciava 
un altre error en la sortida de la pilo-
ta, on Carlos Fernández tallava la línia 
de passi i superava Roger Martínez.

Amb l’un a dos, les contres rà-
pides eren la millor virtut dels saba-
dellencs que anotaven 20 segons des-
prés mitjançant Lluís Masdeu. A 1:35 
del final, Jordi Lozano ampliava l’avan-
tatge amb l’un a quatre, marxant al 
descans amb tot molt en contra per 

  Albert San Andrés

FUTBOL SALA |  3A DIvISIó

Quim Juncosa va aconseguir un doblet i va ser un dels destacats del FS Castellar. || a.san andrés

l’equip de Darío Martínez.
Els minuts de descans anaven bé 

per aclarir idees i Albert López marca-
va només començar. Eren els millors 
moments del FS Castellar, però de nou, 
el rival colpejava letalment amb el cin-
què i el sisè gol, gairebé consecutius.

David Recasens arreglava el 
marcador després d’una jugada rà-
pida a 15 del final, mentre que Juncosa 
es recolzava amb un sorprenent Gui-
llem Ramiro -molt actiu durant tot el 
partit i una gran aposta de futur per 
l’equip- per fer el 4-6.

L’equip començava a creure en 
la remuntada i una rematada d’Àlex 
Puig servia per fer el 5-6 amb 9:22 pel 
davant. Els de Sabadell, amb només 
dos canvis efectius a la banqueta s’en-
fonsaven físicament i només es dedi-
caven a rebutjar pilotes, renunciant 
gairebé per complet a l’atac. Però els 
de Martínez, treien a relluir la falta 
de gol -una de les carències més im-
portants de l’equip- i no eren capa-
ços d’igualar el partit, arribant amb 
aquest marcador al final. “Tots veiem 
que els resultats i el joc cada vega-

da és millor, però no acaba d’arribar 
la victòria. Això fa que la llosa que 
portem a sobre cada vegada és més 
gran, però si seguim així, arribarà. 
Quan arribi aquesta primera victò-
ria ens canviarà quelcom al cap que 
ens farà jugar millor” va explicar el 
tècnic castellarenc després del joc. 
“En aquesta categoria cada error 
és molt greu. Corregir aquests er-
rors individuals ens faran compe-
tir fins al final amb opcions” va afe-
gir. El FS Castellar segueix cuer del 
grup 1 de Tercera Divisió. 
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Clubs de 
lectura

Biblioteca 
Municipa Antoni Tort 
T |  93 714 47 35, c. Sala Boadella, 6

“Laura a la ciutat dels 
sants”, de Miquel Llor

A càrrec de Carme Rubio Larramona

DJ 14/12/2017 – 19 h
Biblioteca Municipal

Organitza:

Proves de col·locació i 
inscripcions:
De l’11 de desembre a l’11 de 
gener (demaneu dia i hora)

Horari d’inscripcions:
De dilluns a dijous d’11 a 13 h i 
dilluns també de 17 a 19 h
A partir del 8 de gener, també 
les tardes de dimarts i dijous de 
17 a 19 h

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018

esports

El CB Castellar suma la cinquena 
victòria consecutiva en lliga a costa 
d’un batallador CB Viladecans, cuer 
del grup dos de Primera Catalana, 
que no ha pogut sorprendre un dels 
equips més en forma de la catego-
ria. Els de Raúl Jodra es col·loquen 
en segona posició després de la der-
rota del Basket Almeda a la pista del 
CB La Palma i es despenja amb qua-
tre derrotes.

No començava bé el partit per 
cap dels dos equips i principalment 
pels groc-i-negres, que no aconsegui-

victòria de tràmit al 
pavelló puigverd (74-65) 

Albert Cadafalch va ser un dels millors del CB Castellar contra el Viladecans. || a.s.a.

El cb castellar supera el viladecans i es col·loca segon a la taula

en anotar fins als cinc minuts. El Vi-
ladecans ho feia al tres, aconseguint 
un parcial de 0-8, trencat per Jordi 
Navarro des del tir lliure, per acon-
seguir un triple poc després i acabar 
amb l’estrany començament.

Precisament eren els lliures, la 
millor faceta anotadora del quart amb 
vuit dels 13 punts aconseguits final-
ment al terme dels 10 minuts (13-16).

Els verds es defensaven com bo-
nament podien i s’aferraven al fred del 
pavelló i a la inoperància de la grada, 
més callada que de costum i amb la 
temperatura enganxada al cos.

Al minut de la represa, els Jodra 
aconseguien igualar, per acabar mar-

BàSQUET | 1A cATALANA

xant 10 per sobre al descans (38-28).
En un partit on Jodra aprofi-

tava per fer provatures de cara a 
pròxims compromisos, el Vilade-
cans aconseguia capgirar el marca-
dor amb un parcial de 0-13 al tercer 
quart, però era Cadafalch qui torna-
va a sortir en defensa dels seus amb 
cinc punts que deixaven encarrilada 
la victòria (52-46).

Bernadí i Joelvin aconseguien 
un parcial de 5-0 a l’inici de l’últim 
període, però els verds encara es 
resistien amb les últimes fuetades, 
aproximant-se a vuit punts. Cada-
falch amb dos triples consecutius 
neutralitzava l’encert perimetral dels 
de Viladecans, que seguien anotant 
de tres en tres.

Sense gaire patiment pel resul-
tat, Jodra feia debutar el pivot brasiler 
Paulo-Wesley Machado a 2:40 del final, 
que tot i no estar del tot acostumat al 
sistema de l’entrenador de L’Hospi-
talet, deixava un bon regust de boca, 
recuperant diverses pilotes i impo-
sant-se sota taulell en dues ocasions.

“La victòria és el més impor-
tant, acabar sumant, ja que al final 
de la temporada no veurem quins 
partits hem guanyat amb bon joc i 
quins no” va explicar el tècnic Raúl 
Jodra. Amb el 74 a 65 final, el Cas-
tellar complia el tràmit de la victò-
ria abans de l’aturada pel pont de la 
setmana vinent i abans de visitar la 
pista de l’Almeda.  

 Albert San Andrés

Si hi ha un esportista a Castellar que sembla no tenir sostre, aquest és 
l’Alan Rovira, que per enèsima ocasió s’ha proclamat campió d’Espanya 
de bike-trial. El jove de l’Escola de trial “ELBIXU” va imposar-se a l’últi-
ma prova puntuable del campionat disputada a la Pobla de Claramunt, 
després d’una difícil temporada a causa de la lesió de canell que va patir 
a Dinamarca.

Però tot i les adversitats, Rovira ha aconseguit sumar tres victòries 
de quatre proves possibles. Usera (Madrid) a l’abril, Aldán (Galícia) a fi-
nals del mateix mes i la Pobla de Claramunt veien al castellarenc al calaix 
més alt del podi, mentre que a Reinosa (Cantàbria) era segon.

A la Pobla, una zona habitual d’entrenament dels grans campions del 
trial en moto, va acollir en el circuit natural, cinc zones amb tres passades 
cadascuna. Amb el madrileny Daniel Barón -segon en totes les proves i amb 
victòria a Reinosa- trepitjant els talons a Rovira, el castellarenc es veia 
obligat a aconseguir la victòria.  I ‘ELBIXU’ no fallava i ho feia sense cap 
tipus de problema i sense cap punt de penalització, per cinc del madrileny 
i del català Nil Benítez, dedicant el títol a l’equip mèdic de l’hospital regio-
nal de Viborg (Dinamarca), on va ser operat d’urgència a l’estiu a causa de 
la greu lesió patida a l’os del creixement del canell de la mà dreta, durant 
el transcurs del Trials World Youth Games de bike-trial.  || a.san andrés

Alan rovira,
campió d’Espanya

Alan Rovira en una de les zones de La pobla de Claramunt. || cedida

CICLISME | c. D’ESpANyA
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esports

Nova victòria de Chema Cañadas

L’atleta del club Atlètic castellar segueix guanyant 
proves, l’última al 17è cros vila de Salt (Girona)

L’atleta del Club Atlètic Castellar, Chema Cañadas, segueix la ratxa victoriosa als cros i el passat 
cap de setmana s’imposava de manera contundent al 17è Cros Vila de Salt (Girona), on guanyava en 
la categoria de veterans (18,27) i s’imposava pel davant dels atletes junior, amb més de 100 metres 
d’avantatge. El veterà segueix aconseguint èxits sobre terra en una de les seves millors temporades.

D’altra banda, Eric Haba era cinquè d’entre una trentena de participants en l’hexatló de Gavà, 
amb un total de 2710 punts, sumats als 1000 m. (3.10,65), 60 m (8,09), 60 m. tanques (10,09), llarga-
da (5,00 m), alçada (1,30 m) i llançament de pes (9,50). A més, Marc Sánchez era sisè en prebenja-
mins i Paola Clermont, 12a, en el Cros Internacional de Granollers.  || a. s. a.

ATLETISME | cA cASTELLAr

La UE Castellar va patir un nou entre-
banc en lliga, aquesta vegada enfront 
de l’AEC Manlleu, un històric català, 
per 1 a 0. Els de Juan Antonio Roldán 
sumen l’onzena derrota de la tempo-
rada i són a 13 punts de la salvació.

Un solitari gol del local Cristian 
Martínez només començar el partit 
va privar als blanc-i-vermells d’acon-
seguir puntuar a Manlleu.

Els de Juan Antonio Roldán, re-
cuperaven al sancionat Víctor León, 
però perdien a Dani Quesada per la 
doble groga del partit enfront del Jú-
piter. Tot i això, les baixes a l’equip 

Derrota per la mínima 
enfront del Manlleu (1·0)

FUTBOL | 1A cATALANA

farners - sant cugat 2-3
fe grama - sabadell B 2-1
cardedeu - lloret 2-1
Júpiter - Vic 0-1
mollet - Banyoles 1-2
san Juan - llagostera B 1-1
can Vidalet - manresa 0-3
la Jonquera - montañesa 2-3
Manlleu - UE Castellar 1-0

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

lliçà - Vallseca 3-8
lloret - isur 2-7
montcada - ripollet 7-7
sant Joan - premià 9-1
FS Castellar - Arrahona 5-6
sant cugat - arrels 1-2
mataró - Vacarisses 3-6
fe grama - montsant 4-3

tecla sala - Jac sants B 71-67
sedis - olesa 76-63
prat - gavà 70-58
roser B - aese 43-71
sant Joan despí - claret 64-62
sant Boi - collblanc  B 67-65
la palma - almeda 74-62
CB Castellar - Viladecans 74-65

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI pATINS VòLEI 
1A cATALANA · GrUp I · 14 TErcErA DIvISIó · GrUp I, J11 1A cATALANA· GrUp II · J12 1A cATALANA · GrUp b · J12 2A cATALANA · SÈNIor mAScULÍ

fe grama 31 14 9 4 1
ce manresa 26 14 8 2 4
ce farners 26 14 8 2 4
cf montañesa 24 14 7 3 4
cf can Vidalet 23 14 6 5 3
aec manlleu 23 14 7 2 5
ue llagostera B 22 14 6 4 4
Vic uec 21 14 5 6 3
ue la Jonquera 21 14 6 3 5
mollet ue 19 14 5 4 5
ce sabadell B 18 14 5 3 6
cf lloret 18 14 5 3 6
san Juan at. de m. 17 14 5 2 7
fc cardedeu 16 14 4 4 6
sant cugat fc 14 14 4 2 8
ce Banyoles 14 14 4 2 8
ce Júpiter 13 14 3 4 7
UE Castellar 3 14 0 3 11

isur fs 23 11 7 2 2
ripollet fs 22 11 7 1 3
cfs montcada 20 11 6 2 3
estel Vallseca 20 11 6 2 3
fe grama 19 11 5 4 2
cfs ciutat de mataró 18 11 6 0 5
grups arrahona fsc  18 11 6 0 5
ce Vacarisses 18 11 5 3 3
fs montsant 18 11 6 0 5
sant cugat fs 15 11 5 0 6
sant Joan de V. 13 11 3 4 4
aefs arrels 13 10 4 1 5
f. lliçà d’amunt 12 11 4 0 7
premià de mar cfs 12 11 4 0 7
lloret costa-Brava 9 11 3 0 8
FS Castellar 1 10 0 1 9

aese  12 10 2
CB Castellar   11 9 2
Basket almeda  12 8 4
cB prat  12 7 5
Bàsquet sant Boi   11 8 3
aec collblanc B  11 7 4
cB la palma  12 6 6
Bc sant Joan despí  12 5 7
ue claret  12 5 7
Bc tecla sala  12 5 7
cB gavà  12 5 7
nou Bàsquet olesa   11 4 7
cB roser B  11 4 7
Jac sants B  11 3 8
sedis hidrology  10 3 7
cB Viladecans  10 2 8

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

CLASSIFICACIÓ  pT pJ pG 

hc sentmenat 28 12 9 1 2
ll-llista Juneda 28 12 9 1 2
hc sant Just 27 12 8 3 1
cn reus ploms 26 12 8 2 2
cp monjos 24 12 8 0 4
cerdanyola ch 19 12 6 1 5
ch santa perpètua 17 12 5 2 5
ce Vendrell 17 12 5 2 5
reus deportiu 15 12 5 0 7
andorra hc 14 12 4 2 6
cp riudebitlles 14 12 4 2 6
cp Bell-lloc 13 12 4 1 7
phc sant cugat 11 12 3 2 7
caldes recam làser 10 12 3 1 8
HC Castellar 8 12 2 2 8
cp masquefa 5 12 1 2 9

igualada Vc  16 14 2
cV Vilafranca negre  16 10 6
FS Castellar  16 11 5
club Vòlei santpedor 16 10 6
cV cometa Bellvei  16 10 6
cV roquetes ‘B’  16 7 9
cV l‘ametlla del V. B  16 8 8
cV tiana  16 1 15
ce panteres grogues 16 1 15

castellarenc segueixen sent moltes 
i Roldán tornava a veure’s obligat a 
alinear a jugadors tocats com Víctor 
Moya i Jordi Torres, que sortien del 
camp al minut 55. Amb una evident mi-
llora en el joc, amb respecte de les pri-
meres jornades, la UE Castellar no va 
poder sobreposar-se al gol inicial, tot 
i plantar cara i posar-li les coses difí-
cils a l’equip quadribarrat. Tot i això, 
els de Roldán encadenen l’onzena der-
rota de la temporada abans de rebre 
al Pepín Valls al Mollet en el derbi ve-
ïnal. Els molletencs van perdre 1-2 en-
front del Banyoles.  || a. san andrés

4A cATALANA · SÈNIor FEmENÍ

CLASSIFICACIÓ  pT pJ pG 

FS Castellar  7 6 1
Vòlei els arcs  6 6 0
aeei Jaume Balmes  8 4 4
Vòlei sant celoni  6 3 3
frederic mistral   8 1 7
club Vòlei llinars  7 1 6
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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

Setmana del 30 de 
novembre al 4 de desembre

Es necessita:
· administratiu/va comercial atenció al client
· agent comercial assegurances
· auxiliar administratiu/va (contracte pràctiques)
· coordinador/a àrea de muntatge
· gerocultor/a
· mecànic/a muntador/a
· mecànic/a muntador/a d’estructures d’alumini

· mecànic/a soldador/a (aprenents i especialistes)
· monitor/a de menjador – parla anglesa
· netejador/a
· operari/ària de tallers mecanitzats
· soldador/a
· tècnic/a recursos humans
· transportista de camió cisterna

cultura pessebres

‘En to poètic’ torna dilluns 
11 amb Anna G. Garay, con-
vidada a la biblioteca 

aquest proper dilluns, 11 de desem-
bre, la Biblioteca municipal anto-
ni tort ha programat un altre  ‘en 

to poètic’ , al voltant de la poesia 
d’anna g. garay. la sessió comp-
tarà amb la presència de l’escrip-
tora de sabadell, que ha obtingut 
l’11è premi de poesia sant cugat a 
la memòria de gabriel ferrater amb 
el seu llibre ‘els mots encreuats’.

Espiga de Nadal amb olives 
de Quins fogons

aquesta setmana, marina  antúnez i 
clara simó, entren de cap a les festivi-
tats que s’apropen. proposen uns pa-
nets fàcils, barats i vistosos ideals per 

als àpats nadalencs que agradaran als 
comensals més exigents. la recepta 
es fa en un parell d’hores, però podeu 
veure’n el vídeo exprés, d’aproxima-
dament un minut, a les xarxes socials 
de l’actual, a lactual.cat i al face-
book de quins fogons.

CEC | pESSEbrE

Diumenge dia 10, tindrà lloc la 52a Pujada del 
Pessebre a la Castellassa de Can Torras, una 
cita ineludible per a tots els excursionistes que 
volen gaudir del Nadal des del nostre entorn na-
tural. Aquesta activitat, organitzada pel Centre 
Excursionista de Castellar, atrau any rere any 
més d’un centenar de castellarencs que, animats 
per la pujada conjunta, fan arribar el pessebre al 
cim de la Castellassa, la mítica roca.

La sortida es farà a les 7.30 hores des del 
Centre Excursionista de Castellar, a peu, amb 
el pessebre. Qui s’apropi a la Castellassa amb 
cotxe haurà de ser, a les 9 hores, a l’aparcament 
del pla del Girbau, al capdamunt de Sant Feliu 
del Racó, i seguir els senyals del sender cap a col 
de Grua, fins al coll de la castellassa. S’ha de pre-
veure una hora aproximada de camí.

A les 10.15 h es farà un esmorzar, que cadas-
cú es porta de casa, i els escaladors es comença-
ran a preparar. A les 10.45 ho res es traslladarà 
el pessebre, de mà en mà dels nens assistents, 
fins al peu de la Castellassa, on es cantaran na-
dales, mentre comença la pujada del pessebre i 
escaladors cap al cim. A les 11 h hi haurà tast de 
torrons i neules per a tothom . Els infants també 
faran cagar el tió que serà present a l’acte. A les 
11.45 h s’instal·larà el pessebre al cim de la roca, 
es recollirà i es tornà cap a casa.     || m. antúnez

52a Pujada a la 
Castellassa

GRUp pESSEBRISTA | 67a ExpoSIcIó

El president del Grup Pessebrista de Cas-
tellar del Vallès, Ferran Batiste-Alen-
torn, l’alcalde Ignasi Giménez i el rector 
de l’església de Sant Esteve, Txema Cot, 
van presentar la 67a mostra pessebris-
ta anomenada ‘Pessebres del món’, dis-
sabte passat a la tarda, a la capella de 
Montserrat. 

L’exposició està formada per divuit 
quadres que recreen personatges nada-
lencs i temes bíblics, com el naixement 
de Jesús. Però amb ubicacions ben estra-
nyes, com ara l’estació de tren de Plaça 
Catalunya, Turquia, el Japó, Finlàndia o, 
fins i tot, l’espai exterior.

Batiste-Alentorn va donar la ben-
vinguda a una setantena d’assistents i va 
proposar guardar instants de silenci per 
recordar “aquells membres de la famí-
lia pessebrista que ens han deixat”. El 
president també va presentar la mostra 
singular d’enguany, en què els quadres 
representen països dins dels temes que 
ja són fixes. “Som molt agosarats. Pot-
ser hi haurà algú que no ens entendrà, 
però per altra banda molta gent ens 
vindrà a visitar per això. Perquè els 
pessebres són molt diferents de les al-
tres entitats, que els fan més clàssics”, 
va valorar Batiste-Alentorn un cop aca-
bada la inauguració.

Ignasi Giménez, al seu torn, va dedi-
car unes paraules en memòria del mestre 

‘Naixement’ ambientat a Amèrica del Nord, de p. Estapé, G. Enrique i J. Altimira. Figures de F. Fayos. || q. pascual

  Guillem plans

Divuit vitrines situen 
escenes bíbliques i 
temàtiques nadalenques 
arreu del món 

Enguany, “pessebres agosarats”

pessebrista Josep Maria Garsot. Txema Cot, 
que va beneir els assistents, va fer una analo-
gia amb el fet que la mostra pessebrista aplega 
gent que, igual que els pastorets, van a veure el 
naixement de Jesús.

Com ja és habitual a la inauguració de l’ex-
posició, també hi va haver una pinzellada mu-
sical. Maria Eugenia Castellví al teclat, Carme 
Cusidó, soprano, i Pere Castellví de tenor van 
interpretar Panis Angelicus, de Cesar Franck, 
el Cant dels ocells, de Pau Casals, i el villancet 
de Santa Nit, juntament amb el públic.

En acabar els discursos es va celebrar amb 
cava la inauguració i els assistents van poder 
veure els pessebres.

D’entre les vitrines que acaparen més 
l’atenció hi ha la nau estel·lar de Joan Juni, ins-
pirada en Star Trek, que va començar a fabri-
car a l’agost i que recrea el seguiment de l’es-
trella que porta els tres reis d’orient a Betlem. 
També destaca per l’originalitat el pessebre “El 
tió serà sempre nostre”, situat a Lapònia, de 
Míriam Pelegrina i Martí Manyalich. L’escena 
mostra com el Pare Noel roba els tions per fer-
ne llenya pel foc i tracta de representar la pèr-
dua progressiva d’aquesta tradició catalana.

L’exposició estarà oberta fins al 4 de febrer, 
dia que coincideix amb la Candelera, la comme-
moració de la presentació de Jesús al temple 
de Jerusalem i la purificació de la seva mare.
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culturamúsica

El castellarenc, 
baixista del grup, 
comenta el nou 
treball discogràfic 
‘mitges veritats’

Falciots Ninja publiquen nou disc, 
titulat ‘Mitges veritats’, un treball 
autoeditat que inclou sis temes i que 
arriba després de dos E.P. anteriors, 
el ‘VS’ i el ‘David Brown’, dos treballs 
que també eren curts.

Gerard Cantero (baix) és el 
component castellarenc de la banda, 
i juntament amb Ricky Malo (bate-
ria), Andrés Tosti (trompeta), Edgar 
Gómez (trombó), Ricard Sohn (piano 
i hammond) i Albert Rams (guitar-
ra i veu) van fundar Falciots Ninja 
ja fa més de tres anys. Tots ells són 
músics que ja han tocat amb altres 
bandes. “Portem un estil de mes-

Gerard cantero: “L’estil de Falciots 
Ninja conté mestissatge i pop”

GRUp MUSICAL | NovETAT DIScoGrAFIcA tissatge i pop, perquè alguns dels 
membres de la banda venen del 
pop, i d’altres fem també coses 
més reggae i ska”, apunta Cante-
ro. “En tot cas, partim dels ritmes 
més pop, no dels ritmes llatins”.

La seva nova proposta és ca-
nyera, amb temes propis cantats 
en català. “Les lletres expliquen 
coses de la vida, una mica surrea-
listes, d’amor i desamor, però no 
són reivindicatives”. S’ha enregis-
trat amb tots els músics alhora, en 
un estudi. “Gravem junts perquè 
ens agrada el rotllo i l’energia que 
sorgeix, i perquè no sabem tre-
ballar d’altra manera, tampoc”, 
apunta Cantero. El punt fort de Fal-
ciots Ninja és el directe, “perquè 
tenim músics que porten mols 
anys i el directe mola molt”. 

La formació es posa al servei 
de la cançó, barrejant molts estils 
per oferir ritmes des del vessant 
més pop. “El nostre estil resulta 
curiós”.  Cantero comenta que “si 
no estàs encabit en un estil con-
cret costa més que els programa-
dors et programin”.

Falciots Ninja ha tocat al 
Clòwnia, amb Txarango, Oques 
Grasses, a l’Embassa’t, a Gràcia, 
etcètera. “Aquest dissabte serem 
a la Jazz Cava de Terrassa”. Les 
cançons ja es poden escoltar a totes 
les xarxes socials.  Qui vulgui ad-
quirir el disc haurà d’assistir  a un 
dels seus concerts, que es poden se-
guir en el calendari que publiquen 
al seu Facebook. 

El castellarenc Gerard 

Cantero és el baix 

del grup Falciots 

Ninja.  || cedida

Els pIK, en concert a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.  || g. plans

CONCERT | GrUp LocAL

Amor, 
cervesa i rock 
espanyol
Les cançons dels PIK parlen de cerve-
sa, de gresca i faldilles curtes, canta-
des amb veu enrogallada. Però també 
d’un amor profund que va arribar 
com una estrella, que es converteix 
en “un senzill remei per embogir”. 
D’entre el públic de la Sala Blava, algú, 
potser enardit per la lletra, demana-
va un fill al cantant.

El grup va sortir a l’escenari per 
presentar el seu nou disc de rock es-
panyol, una aposta per la professio-
nalització de la música. “Vivir la vida” 
n’és el tema principal i ja ha sonat a 
algunes emissores de l’estil musical.

El rerefons romàntic de la 
cançó, que va dedicada a la parella 
del cantant Manel Rovira, equilibra 
la temàtica més canalla i atrevida 
dels altres temes. Els seus dos bons 
amics, el baixista Álvaro Raigon i el 
guitarrista Quim Aguasca, fan que els 
cors siguin encomanadissos quan en-
tonen els “Sha, la la, Sha, la la”. Car-
les Garcia “Rutu” aporta ritme des 
de la bateria.

Precisament, el nou treball del 

grup incorpora ingredients que fan 
que les cançons quedin gravades a la 
ment durant hores. Sense nom, com 
una declaració d’intencions i com a 
carta de presentació, el disc està com-
post per catorze cançons que van for-
mar el repertori del concert, junta-
ment amb versions d’altres temes de 
rock espanyol.

Passada la mitjanit els PIK van 
anunciar que s’acomiadaven del con-
cert. Però normalment les grans 
coses de la vida deixen amb ganes 
de més. Després d’ajornar el final del 
concert amb quatre temes de propi-
na, el públic encara corejava per de-
manar una altra cançó. I la música 
va tornar a sonar.  ||  guillem plans

  Marina Antúnez
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CAMPIONAT 
“LEAGUE OF 
LEGENDS”

DIMECRES 03/01
DE 17 A 20 H
OPENSURF D’EL
MIRADOR

Si teniu entre 12 i 18 anys, 
participeu-hi!
Només cal que feu un 
equip de 5 persones
(si sou menys us ajudarem a fer
l’equip nosaltres)

Premi per als guanyadors! 
Una targeta Steam (valorada en 50 €) 
per a cada membre de l’equip!

I sorteig de productes de material de roba    
i complements esportius entre tots els 
participants i public! 

Berenar gratuït per a tothom!

Inscripcions gratuïtes del 
13 al 29 de desembre
Bases del campionat i 
inscripcions a 
www.castellarvalles.cat/
leagueoflegends

cultura música

mb l’Auditori Munici-
pal ple de gom a gom, 
els The Penguins van 
tornar a pujar a l’esce-
nari de Castellar per 

oferir la darrera proposta que pre-
senta aquesta formació de Sant Feliu 
de Llobregat i que porta per nom ‘54-
46 Reggae per Xics Ràdio’.  Els 10 
músics de The Penguins van aconse-
guir, ja a la tercera cançó, que el pú-
blic s’aixequés de la cadira de l’Audi-
tori Municipal on van ser acollits en 
aquesta ocasió, per ballar les melo-
dies més rítmiques del nostre país. 

I no era fàcil, “perquè no 
estem acostumats a tocar en un 
auditori amb butaques, però us 
volem fer ballar igualment”, deien 
The Penguins, mentre el públic ja 
estava dempeus, preparat per mar-
car el ritme dels temes amb tot el 
cos, si fes falta.

Amb gran encert, la banda re-
cupera clàssiques cançons del reper-

The Penguins van 
fer ballar l’Auditori 

A
Crònica

direcció: The penguins

títol: ‘54-46 Reggae per Xics Ràdio’

lloc: Auditori Municipal

hora: 18 h

dia: 2 de desembre de 2017

tori popular com ‘Una mosca vola-
va per la llum’, ‘El gripau blau’, ‘El 
cargolet’, ‘Puff, era un drac màgic’, 
‘El monstre de Banyoles’, ‘Dins la 
fosca’, ‘L’esquimal’, etc, i en fa una 
nova versió - no cover -, embolca-
llant-los de reggae.

The Penguins enganxa des de 
xics de 3 anys fins a ganàpies de 80. 
Les 300 persones que dissabte van 
ser a l’Auditori van gaudir, ballant 
dretes a estones, i d’altres assegudes, 
dels temes que es van poder escol-
tar durant l’hora i mitja de concert. 

The Penguins van aconseguir 
formar un trenet humà que va re-
córrer els passadissos del recinte i 
que va acabar a la primera fila. The 
Penguins “portem 11 anys dalt dels 
escenaris fent música caribenya 
per adults, i 6 anys amb la propos-
ta Reggae per Xics”, deien al con-
cert. The Penguins desprenen bon 
rotllo i molta marxa a tots els con-
certs que fan.  || mArINA ANTúNEZ

El públic va vibrar amb el concert dels The penguins. ||  q. pascual

Les noves fruites de Macedònia han presentat el primer single del disc 
’Estic contenta’. La cançó es diu ‘Perdona’ i es pot veure al canal de You·
tube en un videoclip gravat a l’Espai Tolrà de Castellar del Vallès, dirigit 
per Pol Fuentes i ideat pel músic i responsable de Macedònia Dani Coma.
Les noves Macedònia són Noa Massoutié, Anna Cascos, Marc Blanch, 
Gina Santaló i Lota Arrey,  i apareixen al videoclip amb una estètica es·
portiva, com si fossin atletes. Canten ‘Perdona’ amb la idea de transme·
tre el missatge que demanar perdó sovint requereix esforç, lluitar con·
tra un mateix. 
Lluitar contra l’orgull, l’ego, la vergonya, sovint costa, però té recompen·
ses, perquè quan ho aconseguim descobrim que és un dels plaers més 
bonics del món. D’aquesta manera, el grup Macedònia persevera en la 
intenció de transmetre valors als nois i noies joves del país.   || M. A.

Aquest proper dimarts 12 de desembre, a l’Església de Sant Esteve, 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Castellar han programat un 
concert de nadales a les 20 hores. Per a l’ocasió, han convidat la Coral 
L’Olivera, una formació coral de Castelldans, de  la comarca lleidatana 
de Les Garrigues.
La coral lleidatana, dirigida per l’actual directora Lluïsa Piñero, amb 
l’acompanyament musical al piano de Gregori Farràs, interpretarà 
una selecció de peces musicals nadalenques escollides per a aquestes 
dates properes al  Nadal.  || m. A.

Les noves fruites de Macedònia presenten 
’Perdona’, el seu primer single

La Coral L’Olivera canta nadales en la 
seva visita a Castellar el 12 de desembre

MACEDòNIA | NovETATS

CONCERT | NADALES

BREUS
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pla de prevenció d’incendis forestals

Avís per a vianants, ciclistes i usuaris:

L’ADF de castellar durà a terme en els 
propers dies obres de manteniment al 
camí de Castellar a Mas Canyelles i Can 
Cadafalc.

mentre durin els treballs, està prohibit 
l’accés a tota persona aliena a l’obra 
per motius de seguretat

cultura

La novel·la negra, en un club

Amb llibres a la mà, L. Urrutia i M. Baraut, dels ‘Dimecres negres a la Llar’. || cedida

Les castellarenques Lídia Urrutia i 
Mònica Baraut són responsables del 
club de lectura de novel·la negra que 
es fa a la Llar del Llibre de Sabadell 
i que porta per nom ‘Dimecres ne-
gres a la Llar’. Urrutia i Baraut van 
començar l’any 2014, amb tres ami-
gues més aficionades com elles a la 
lectura, i especialment, a la novel·la 
negra. “De les cinc amigues, dues 
vam iniciar el club, empeses per la 
petició de la Llar del Llibre”, diu la 
Lídia Urrutia.

Perquè ella i la Mònica ja eren 
clientes de la llibreria sabadellenca i 
molt fans de la novel·la negra. “Vam 
començar amb el sobrenom de ‘Les 
dones del crim’ i, després de tres 
temporades, encara seguim”. Totes 
dues estan d’acord que “ho fem per 
gaudir”. En aquest sentit, els assis-
tents no paguen res per assistir al 
club, només es demana que es com-
pri el llibre que es tracta en cada oca-
sió, a la Llar del Llibre. 

En aquests moments, els mem-
bres del club dels ‘Dimecres negres 

Les castellarenques Lídia Urrutia i mònica baraut coordinen els ‘Dimecres negres a la Llar ‘

  Magazín Dotze / Marina Antúnez a l a la Llar’ ja arriba a les 28 perso-
nes. Totes elles es llegeixen un lli-
bre que es proposa, un cop al mes, “i 
ens trobem cada primer dimecres 
de mes”, afegeix la Mònica Baraut. 

Es tracten diferents punts, du-
rant la xerrada. “Sobre l’autor, la te-
màtica, l’argument, etc”. I sempre 
que és possible, es convida l’autor de 
la novel·la en qüestió. “Per l’autor, és 
una bona oportunitat de parlar del 
llibre amb gent que ja l’ha llegit”, 
afirma Urrutia, a més que d’aques-
ta manera, no hi ha spoiler possible 
“perquè tothom ja sap el final”.

Els clubs s’organitzen per tri-
mestres i temàticament. “Tractem 
autors italians, nòrdics, novel·la 
històrica negra, etc”. Fins ara, els 
membres del club han pogut gaudir 
de la presència d’autors com Car-
los Zanón, Miquel Llor, Xavier Ál-
varez, i també traductors com Pau 
Vidal, traductor de l’Andrea Camille-
ri, creador de la saga del personatge 
Montalbano.  

El gènere de la novel·la negra 
“ha evolucionat molt”, diuen les 
expertes. Va començar amb Edgar 
Allan Poe, i va seguir amb Agatha 

LLIBRES | LITErATUrA

Christie i Arthur Conan Doyle amb 
el personatge de Sherlock Holmes. 

Després van arribar els autors 
americans com D. Hammett i R. 
Chandler, “i ha seguit a Europa 
amb Petros Markaris, Jo Nesbo, 
Vázquez Montalbán, etc”. 

El club ofereix un espai on com-

partir les lectures i, “sobretot, un 
enriquiment, perquè aconseguim 
tenir molts punts de vista de la ma-
teixa novel·la”. A més del club, la 
Lídia i la Mònica també coordinen 
les presentacions de novel·la negra 
i algunes rutes gastronòmiques o te-
màtiques sobre el tema.  

L’alpinista òscar Cadiach (tercer per l’esquerre), amb la junta del CEC. || cedida

CEC | prESENTAcIó

Cadiach va 
visitar l’Auditori

L’alpinista català Òscar Cadiach va 
visitar, dijous passat 30 de novem-
bre, l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, convidat pel Centre Excursi-
onista de Castellar. Cadiach va pre-
sentar el seu documental ‘Hat Trick 
Català’, “narrant en directe les ex-
periències viscudes a les escala-
des als cims de l’Anapurna, Dhau-
lagiri i K2”, explica Rafael Llanas, 

president del CEC. 
Més de cent persones van as-

sistir a l’acte programat pel CEC, 
entre els que s’hi van sumar els re-
gidor sde cultura i esports Aleix Ca-
nalís i José Leiva, “que van quedar 
molt complaguts amb la dedica-
ció que l’Òscar va tenir a l’hora 
de respondre amb tot detall les 
preguntes que el públic li va anar 
fent”, diu Llanas. 

Segons va explicar Cadiach a la 
xerrada, el seu projecte més imme-
diat és, ara, acompanyar com a guia 
de muntanya un alpinista invident al 
cim de l’Aconcagua, de 6.962, essent 
el cim més alt dels Andes, a l’Argen-
tina, la més alta del món fora d’Àsia. 

El passat mes de juliol, Òscar 
Cadiach es va convertir en l’alpinis-
ta de més edat en escalar les catorze 
muntanyes més altes de la Terra, “i 
és el primer català que ho aconse-
gueix sense l’ajut d’oxigen adicio-
nal”, afegeix Llanas.

A l’acte castellarenc, l’alpinista 
va presentar també el seu últim lli-
bre que porta per nom ‘Els 14 vuit-
mils d’Òscar Cadiach i Puig’, de 
Cossetània Edicions, on ell mateix 
explica detalladament i amb un bon 
recull fotogràfic el que ha estat una 
aventura que ha durat 35 anys. Ca-
diach va tenir la deferència de fer-se 
una foto de família amb la junta del 
Centre Excursionista.  ||  m. antúnez

ETC | TEATrE

‘El chico de la última fila’ ha estat 
la proposta de l’Esbart Teatral que, 
durant tres caps de setmana, s’ha 
vist a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu. El text original de Juan 
Mayorga, “tot i ser un text dens”, 
ha tingut molt bona acceptació. 
Ho confirma la bona assistència 
de públic, “que ha anat de menys 
a més, sumant 250 persones, tan 
sols l’últim cap de setmana”, diu 
Fernández. La incorporació de dos 
actors adolescents ha estat, segons 
el director, un encert. En concret, 
l’actuació de Guillem Seuba i Oriol 
Gibert, “que han quedat molt con-
tents i amb ganes d’engrescar-se 
amb nous projectes”.

Un dels comentaris que més ha 
repetit el públic que ha assistit a al-
guna de les funcions ha estat “que 
l’hora i mitja que dura l’obra es fa 
curta”, explica Fernández, que afe-
geix que “això és una satisfacció 
perquè vol dir que és bo el ritme 
de la funció, les entrades i sorti-
des”. El públic també “s’ha mostrat 
gratament sorprès per les noves 
incorporacions i per la selecció 
dels que podríem dir, veterans”, 
segons Fernández.  || m. a.

Èxit rotund 
d’‘El chico de 
la última fila’
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Diumenge 10 
 
7.30 h - pROpOSTA 
52a pujada del pessebre a la 
Castellassa 
Sortida des del local del cEc  
(c. colom, s/n) · org.: centre 
Excursionista de castellar 

12 h -  MúSICA
Angue & Her Hot Jazz Trio
cal calissó · org.: cal calissó i 
SonaSwing 

18 h - BALL 
Ball a càrrec de Xarop de Nit 
Sala blava de l’Espai Tolrà 
org.: Amics del ball de Saló 

18.45 h - CINEMA 
Diumenge d’estrena: Oro 
Auditori municipal · org.: Ajuntament 

Dilluns 11
 
20 h - pROpOSTA 
En To poètic: poesia d’Anna  
G.Garay · biblioteca municipal 
Antoni Tort · org.: biblioteca municipal 
 

Dimarts 12 
 
10 h - pROpOSTA 
portes obertes d’activitats inclusi-
ves: vine a provar l’art del macramé 
+info.: pàg 04

20 h - MúSICA 
Concert de Nadales amb la Coral 
L’Olivera 
Església de Sant Esteve 
org.: Associació de Jubilats 
i pensionistes de castellar i 
parròquia de Sant Esteve 
 

Dimecres 13 
 
9.30 h - pROpOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del cAp
org.: Ajuntament i Àrea bàsica 
de Salut

17.15 h - BALL 
Tastet de swing 
+ info.: pàg. 04 
 

 

Dijous 14 
 
15.30 h - CONFERèNCIA 
“Neurogym, nou hàbit de  
salut cerebral” 
punt d’informació per a persones 
amb discapacitat · org.: comissió 
d’atenció a persones amb discapacitat 

18 h - pROpOSTA
Tastet de bàsquet FEDAC 
Castellar
+ info.: pàg. 04

19.30 h - pROpOSTA
Club de lectura: Laura a la ciutat 
dels sants, de Miquel Llor
+ info.:  pàg 15 

20 h - XERRADA  
“Alternatives economia social i 
solidària, consum responsable i fi-
nances ètiques” a càrrec de Josep 
m. busqueta” Sala Lluís valls Arenys 
d’El mirador · org.: cDr castellar 
 

 
DivenDres 15 
 
16 h - pROpOSTA 
Tastet de futbol sala 
i hoquei interior 
+ info.:  pàg 04 

18 h - XERRADA
“Les creences limitants i el poder 
del pensament”· 
A càrrec de Nuria castro i Nuria 
Santander, del centre Karuna
Sala de les Golfes de ca l’Alberola
org.: Tothicap

20 h - CINEMA 
Blade Runner (1982) 
Auditori municipal. org.: cccv 

21 h - TEATRE 
Ciara, de Bohèmia’s produccions 
+ info.:  pàg 07 

22.30 h - CINEMA 
Blade Runner 2049 (2017) 
Auditori municipal · org.: Ajuntament 
 

Dissabte 16  
 
De 10 a 13 h - ESpORT
Tecnificació de rugbi
pistes municipals d’atletisme
org.: rugbi club castellar del vallès 

11 h i 12.30 h - MúSICA
Concert de Nadal de Tam Music
Sala de petit Format de l’Ateneu
org.: Tam music

Horari a confirmar - MúSICA
Audicions d’hivern d’Espaiart
Església de Sant Feliu del racó
org.: Espaiart

11.30 h - MúSICA
Concert de Nadal petits Músics
Auditori municipal
org.: Acció musical castellar 
col·laboració: Artcàdia

11.30 h - CONTES
L’Hora del Conte Infantil: El se-
cret del pelegrí
A càrrec de bufanúvols
biblioteca municipal Antoni Tort
org.: biblioteca municipal

12 h - JOCS
Juguem amb els contes
Ludoteca municipal Les 3 moreres
org.: Ludoteca municipal 

17.30 h - CONTES
Espectacle de contes de Nadal 
per a infants, a càrrec de rosa Fité
Sala de petit Format de l’Ateneu
org.: creu roja Joventut

17.30 h  - MúSICA 
IX Encuentro de Coros Rocieros 
por Villancicos 2017 
Sala blava de l’Espai Tolrà 
org.: Aires rocieros castellarencs 

18 h - TEATRE 
I love 80’s 
Auditori municipal
org.: TEb vallès i comissió  
d’atenció a persones 
amb discapacitat 

19 h - pROpOSTA
Quinto penya Solera
Local de la penya Solera 
barcelonista 
org.: penya Solera barcelonista

19 h - TEATRE
Teatre per a adults: Spa Mocions
A càrrec de rosa Fité
Sala de petit Format de l’Ateneu
org.: creu roja Joventut

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet zenit
Sala blava de l’Espai Tolrà
org.: Tot ballant

22.30 h - MúSICA
Concert de Lòxias
cal calissó · org.: cal calissó
 

Diumenge 17  
 
De 10 a 19 h - FIRA
Fira de Nadal
+info. pàg 12

matí - pROpOSTA
12a Mostra de Caganers
Fira de Nadal 
org.: colònies i Esplai xiribec

De 10.30 a 11.30 h - pROpOSTA
pràctica de Qi Gong (Chi Kung)
parc de colobrers · org.: Associació 
cultural per l’Ensenyament del 
Qi Gong

D’11 a 13 h - pROpOSTA
Classe magistral de zumba solidà-
ria amb motiu de La Marató 
de TV3
Sala blava de l’Espai Tolrà · org.: 
Associació Zumberes de castellar

12 h i 16.30 h - CINEMA 
Gru 3. El meu dolent preferit 
Auditori municipal · org.: 
Ajuntament 

12 h - MúSICA
Conte de Nadal, de Charles 
Dickens
Amb El cor de la Nit, Som·Night i 
musicorum · Església de Sant Feliu 
del racó ·org.: parròquia de Sant 
Feliu del racó i Espaiart

12 h - INAUGURACIÓ
Exposició de pessebres de Sant 
Feliu del Racó · ca la pepeta 
(pl. Dr. puig, 2)
org.: Associació Grup pessebrista 
de Sant Feliu del racó

12 h - pROpOSTA
Missa i concert a càrrec de la 
Coral de Cantaires de Can Feu de 
Sabadell
Església de Sant Esteve
org.: parròquia de Sant Esteve

Horari a confirmar - MúSICA
Audicions d’hivern d’Espaiart
Església de Sant Feliu del racó
org.: Espaiart

18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres, Ostres
Sala blava de l’Espai Tolrà
org.: Amics del ball de Saló

18 h -  XERRADA 
“Una mirada oberta, des de l’as-
trologia, al moment actual social 
i polític de Catalunya”, a càrrec de 
Joan Uyà
c. puigvert, 3 2n porta 10
org.: LaSaladeSer 

18.30 h - MúSICA
Concert amb el Cor Sant Esteve, 
el Kor Ítsia i la Coral Xiribec 
Església de Sant Esteve · org.: coral 
Sant Esteve i coral xiribec

18.45 h -  CINEMA 
Rosalie Blum
Auditori municipal 
org.: cccv

22

EXpOSICIONS

agenda del 07 al 17 de desembre de  2017

67a Exposició de pessebres de la Capella de Montserrat: 
“pessebres del Món”
fins al 4 de febrer, ds., dg. i festius, d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h; 
laborables del 27 de desembre al 5 de gener, obert en 
horari de tarda; passat el 7 de gener, obert diumenges · capella 
de montserrat (c. dr. pujol, 26) ·organització: grup pessebrista 
de la capella de montserrat

Recull bibliogràfic en l’àmbit de la discapacitat
fins al 17 de desembre, en horari d’obertura de la Biblioteca
Biblioteca municipal antoni tort 
organització: comissió d’atenció a persones amb discapacitat

Exposició fotogràfica “Aturar l’instant’, d’Er-
nest Fernández
fins a mitjan desembre  · cal calissó

Exposició de pessebres de Sant Feliu del Racó
del 17 de desembre al 14 de gener. dies 17, 23, 26, 
30 de desembre i 7 i 13 de gener, de 12 a 14 h i de 18 
a 20.30 h; 24, 31 de desembre i 14 de gener, de 12 
a 14 h; 25 de desembre i 6 de gener, de 18 a 20.30 
h “ lloc: ca la pepeta (c. dr. puig, 2) · organització: 
associació grup pessebrista de sant feliu del racó

Exposició “Construint el territori. Arquitectura tra-
dicional i paisatge a Catalunya”
fins al 31 de desembre, dj. de 17 a 20 h i dv. de 10 a 13 h 
c. mina, 9-11 · organització: arxiu d’història de castellar, 
direcció general de cultura popular, associacionisme i 
acció culturals del departament de cultura i pau i institut 
ramon muntaner

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

 DANDY // Mascle · Edat ? · Pèl: curt

DUSHA // Femella · 18 mesos · 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

SMAUG // Mascle · Cadell · Pèl: curt

Gru 3. El meu 
dolent preferit

Rosalie BlumEspecial marató 
Blade runner 

ANIMACIÓ
Versió en català

COMÈDIA
Versió original subtitulada

CIÈNCIA-FICCIÓ
Versió doblada

17 de desembre
12 h i 16.30 h

17 de desembre
18.45 h

15 de desembre
A partir 20 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Oro

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

10 de desembre

DrAmA HISTÒrIc. AvENTUrES
Versió original (castellà) • 2017
Durada: 103 min
país: Espanya
Direcció: Agustín Díaz yanes
Intèrprets: raúl Arévalo, José coronado, 
bárbara Lennie, óscar Jaenada, Luis callejo, 
Juan José ballesta, Antonio Dechent, etc.

Sinopsi: Al segle xvI, els conquistadors espanyols 
Lope de Aguirre i Núñez de balboa emprenen 
una èpica expedició per la selva amazònica, 
que componen 30 homes i 2 dones, a la recerca 
d’una ciutat mítica que, segons es diu, està feta 
completament d’or.

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
DIvENDrES 08 pERMANyER 
DISSAbTE 09 CATALUNyA 
DIUmENGE 10 CATALUNyA 
DILLUNS 11 EUROpA 
DImArTS 12 VICENTE 
DImEcrES 13 yANGüELA 
DIJoUS 14 CASANOVAS 
DIvENDrES 15 ROS 
DISSAbTE 16 pERMANyER 
DIUmENGE 17 pERMANyER 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Els escrúpols de consciència ens venen quan no guanyaríem res si en prescindíssim”
Joan Sales

@sergi.bail @xavilete @canglomerat
posta de sol encesa de l’arbre de nadal roda de ter

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Fotografia feta a l’encreuament dels carrers de la Mina i de les Roques, abans de les obres d’am-
pliació del Bar del Pi. L’home central del grup és el Pere Alavedra, un sabadellenc dispeser que 
vivia al bar i que la gent anomenava “el Peret Xerraire”, car sempre el trobaves envoltat de cana-
lla que l’escoltava amb interès per tot el que explicava amb molta traça i erudició. Segurament, 
es tracta d’una xocolatada popular.  || fons: Jordi garròs || arxiuhistoriacastellar@gmail.com ||  

faceBook.com/arxiuhistoria 

Nombrosa trobada al carrer de la Mina, vers 1945

penúltima

Amadeo Vila Cusido
89 anys · 30/11/2017

Camilo Guitart Espósito
96 anys · 01/12/2017

Antonia pérez Sánchez
86 anys · 02/12/2017

Maria Lorente Lorente
84 anys · 02/12/2017

Carmen Amores González
77 anys · 04/12/2017

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



del 7 al 14 de desemBre de 2017

la contra

Oriol Casas

La grandesa de la 
música és que no 
te l’acabes mai

Baterista i compositor de música electrònica 
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Pocs músics són tan versàtils. Capaç de tocar amb tota 
la força musical la bateria, produir bases de melodies 
electròniques per a grups i músics diversos, i ensenyar 
els alumnes de l’Artcàdia. Se’l pot seguir a www.iol.cat

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
optimista
Un defecte que no pots dominar?
despistat
Una persona a qui admires?
la meva mare
Un lloc on voldries tocar?
al the cavern club de liverpool
Quin plat t’agrada més?
espagueti amb salsa de tomàquet
i tonyina
Un color
el groc prohibit
Un animal?
els que estan lliures
Un músic?
prince
Un disc?
el primer dels led zepelin
Un llibre?
‘el sonido de los Beatles’, 
de geoff emerick
Un projecte de futur?
el meu fill

”

“

· Quan comences a relacionar-te 
amb la música?
La música m’ha acompanyat sem-
pre. Amb 11 anys vaig decidir que 
volia tocar la bateria i vaig fer els pri-
mers grups a l’escola. Anava al Sant 
Nicolau de Sabadell i, allà, la mestra 
Montserrat Rafel potenciava molt 
que els alumnes poguéssim tocar a 
l’escola. Recordo que llogava equips 
de so i vam fer un duet amb un amic 
que tocava la guitarra i cantava - jo 
tocava la bateria -, i les classes pas-
saven a veure’ns tocar. També estu-
diava amb el Manel Tortajada.  

· Quin primer grup recordes?
Amb 16 o 18 anys, vaig començar amb 
els Batzac (format quartet). Vam gra-
var una maqueta i en vam vendre 
unes 2.000 còpies. Vam tocar per tot 
Catalunya, fent hardcore, rock, metal, 

i vam gravar dos discs. La música 
encara era una afició, perquè el que 
guanyàvem ho reinvertíem al grup.

· Quan et professionalitzes?
La frontissa va ser el grup Pomada. 
Quan els Batzac es van dissoldre, 
l’Helena Casas i el Carles Belda de 
Pomada em van fitxar perquè els fes 
de productor de les bases musicals. 
Als concerts, també feia de tècnic de 
so. Portàvem un repertori folk barre-
jant música electrònica. Ens pagaven 
bé els concerts i en fèiem molts! Així 
que em vaig decidir.  Vaig seguir col-
laborant en diversos projectes, fent 
bases electròniques, i també com a 
professor de bateria. A l’Aula de Mú-
sica Moderna de Barcelona vaig es-
tudiar l’instrument, harmonia i his-
tòria de la música, durant quatre 
anys.  Vam fer un disc i vam rebre el 
Premi Enderrock al millor grup de 
folk, l’any 2002. També vam rebre 
el premi al millor grup al Festival de 

Llengües Minoritàries d’Europa de 
Lewarden (Holanda). 

· També ets productor musical.
Amb un amic vam muntar un estu-
di de gravació a Sabadell i, posteri-
orment, m’he arreglat Cal Grava-
det, a casa. La faceta de productor, 
fent bases electròniques per a grups 
i temes propis ha anat enganxada 
a mi, però dedico molt més temps 
al vessant de músic. I al de docent, 
com a professor de bateria a l’esco-
la Artcàdia. He treballat en diverses 
escoles i crec que, de totes, l’Artcàdia 
és la que té el millor projecte musical. 
Els directors són unes bèsties treba-
llant i els professors i alumnes estan 
molt motivats, n’estic molt content. 

· Has format part de molts grups...
Després de Pomada, La Carrau em 
va demanar si volia entrar-hi, com 
un híbrid que feia percussions i la 
part electrònica. Vam gravar un disc 

en tres fascicles. Per celebrar els 15 
anys, vam preparar un repertori on 
hi participaven les colles de cultura 
popular. Va ser molt xulo fer “bolos” 
al costat de castellers, grallers, ball 
de bastons, ball de plaça, etc. Vam 
rebre el Premi Enderrock a millor 
grup de folk i millor cançó, l’any 2010. 
També he participat en grups de jazz 
fusió, de percussió, i amb Conxita, 
amb qui també vam rebre el Premi 
Enderrock al millor disc ‘Lletra Pe-
tita’, l’any 2006. 

· I fas música per a infants?
Sí, ja fa temps em van cridar per un 
projecte que es va dir Musiquetes 
per a La Bressola. I com que conec la 
Núria Lozano, que en formava part, 
vam plantejar-nos seguir el projec-
te pel nostre compte, incorporant 
també el Joan Alfred Mengual. Ens 
vam passar a dir Fem Sonar les Mu-
siquetes i Joan Alfred, perquè ell és 
qui aporta teatralitat als especta-

cles.  I som socis amb el Rah-mon 
Roma, fent espectacles d’animació 
infantil. Com a companyia infantil, 
en format trio, també hi ha l’Ou Fer-
rat, amb Roma i Weren’s. 

· Ets eclèctic?
He tocat molts estils diferents, des 
del jazz, el rock, el folk,... La grande-
sa de la música és que no te l’acabes 
mai. Potser és un problema que tenim 
els llatins respecte als americans, 
que es dediquen a una cosa a fons i 
ho fan molt bé. Nosaltres  som tas-
taolletes, però així descobrim coses 
noves, a vegades, molt interessants. 

· Més projectes en marxa?
Recentment, he fet l’himne del Fut-
bol Sala Castellar. Estem acabant un 
disc amb Oest Trip i col·laboro amb 
els Ol’Green. Col·laboro amb Borja 
Penalba i Mireia Vives i, a Cal Gori-
na, ajudo en la programació de con-
certs, a donar idees, etc. 

 Marina Antúnez


