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Setmanari d’informació local

Paraula 
d’Abarcat

culturA | p18

Intervenció de Jacint Torrents, autor d’una biografia de Mossèn Joan Abarcat, durant l’homenatge popular a aquest escriptor i compositor a l’Auditori Municipal. || Q.pascual 

l’Auditori va acollir l’homenatge 
a l’escriptor i compositor 
mossèn Joan Abarcat

La Generalitat licita 
el projecte de millora 
de la carretera C1415a

El derbi d’hoquei 
amb el Sentmenat 
acaba en taules

hoquei | p13 infrAestructures | p04
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Xerrada sobre 
clàusules sòl

Organització: Organització Municipal d’Infor-
mació al Consumidor (OMIC)

A càrrec d’AICEC-ADICAE, Associació d’Usua-
ris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya

Dia: dilluns 27 de febrer
Horari: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

publicitat

Dj. 09/03 – 20.30 h
La propera pell 
Convidat: Isaki Lacuesta

Dv. 10/03 - 22.30 h
Paterson 

Ds. 11/03 - 17.00 h
El Petit Princep 

9a MOSTRA DE CINEMA CASTELLAR  DEL VALLÈS
DEL 3 AL 12/3  DE 2017 · AUDITORI MUNICIPAL MIQUEL PONT

BRAM! MUSICAL

Ds. 04/03 - 20.30 h
Concert: Històries a l’aire
Suites de Newsies, Mary Poppins, Los Misera-
bles i Mamma Mia
Amb les Corals Musicorum, SOM·night i El Cor 
de la Nit. Col·labora: Espaiart. Reserva d’entra-
des a www.castellarvalles.cat/concertbram

Dg. 05/03 - 18.45 h
Sing Street

FESTIVAL ELS CURTS 
D’EL BRAM!

FESTIVAL 
ELS 
CURTS 
D’EL 
BRAM!

Dl. 06/03 - 20.30 h
Dj. 09/03 – 18.00 h
Concurs de curtmetratges

SECCIÓ OFICIAL

Ds. 11/03 - 19.30 h
Yo, Daniel Blake 

Ds. 11/03 - 22.30 h
Frantz 

Dg. 12/03 – 18.45 h
Bar Bahar 

Dg. 12/03 – 21.00 h
El ciudadano ilustre 

BRAM! INFANTIL · DG. 12/03 FINESTRA OBERTA

Tallers de cinema (10.00 h)
Petits herois (11.00 h)
Tucantam Drums (11.45 h)
Cor Sant Esteve (12.15)
La vida d’en Carbassó  (12.15)

Dv. 10/03 - 20.00 h
In The Same Boat 
Convidat: Rudy Gnutti

Inauguració: Reserves al a www.castellarvalles.cat/inauguraciobram
Concert BRAM! musical (Històries a l’aire):
Reserves a www.castellarvalles.cat/concertbram

Abonament: Vàlid per a totes les sessions excepte la inauguració 
(03/03), el concert Històries a l’aire (04/03) i el BRAM! Infantil. Inclou 
l’accés a 12 projeccions. Reserves a www.clubcinemacastellar.com

MÉS INFORMACIÓ:
www.castellarvalles.cat/bram
www.clubcinemacastellar.com

INAUGURACIÓ

Dv. 03/03 – 20.30 h
La reina de España
Reserva d’entrades a 
www.castellarvalles.cat/inaugu-
raciobram

RESERVES

Convidat: Fernando Trueba 

Comissió organitzadora:

Dt. 07/03 – 20.30 h
Cerca de tu casa 
Convidats: Eduard Cortés i Loris Omedes

Dc. 08/03 – 19.00 h
Sasha 
Convidat: Fèlix Colomer
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el tema de la setmanaensenyament

Xerrada sobre 
l’educació 
en virtuts

El pròxim dimecres 22 de fe-
brer, tindrà lloc la segona xer-
rada del Cicle d’educació de 
Cal Gorina sota el nom “Edu-
cació en virtuts (quan els valors 
estan en crisi). Allò que som, és 
allò que diem que som o allò que 
fem?” a càrrec del formador de 
l’Aula d’Esplai del Vallès, Pau 
Alcalde. La xerrada tindrà lloc 
a les 20.30h a Cal Gorina (c/
Centre,8).  Alcalde és forma-
dor de monitors i directors de 
Lleure i també  executa el dis-
seny de projectes, gestió eco-
nòmica, supervisió pedagògica,
assessorament tècnic, segui-
ment de casos, coordinació 
amb representants munici-
pals, intervenció directa dins 
Doble Via Cooperativa. Ser-
veis Socioeducatius.

L’Aula és una escola de 
formació d’educadors i educa-
dores en el temps lliure nascu-
da a finals dels anys 70 per ini-
ciativa del moviment d’esplai 
comarcal, amb la finalitat de 
disposar d’una eina fonamental 
per a la formació de monitors 
i per garantir la qualitat dels 
centres d’educació en el lleure. 

Constituïda com a asso-
ciació sense ànim de lucre, és 
reconeguda per la Direcció Ge-
neral de Joventut de la Genera-
litat de Catalunya per a la for-
mació reglada de monitors/es i 
directors/es en el lleure infantil 
i juvenil, i per l’Institut Català 
del Voluntariat per a la forma-
ció de voluntariat.

També depenent  de l’Au-
la d’Esplai del Vallès hi ha el 
Moviment d’Esplai del Vallès 
(MEV), una associació sense 
ànim de lucre nascuda l’any 
1996, amb la voluntat d’im-
pulsar i coordinar iniciatives 
d’educació en el lleure a tota la 
comarca.  || redacció

CAL goRInA | 22 febrer

L’Institut Castellar oferirà a partir del 
curs 2017-2018 el cicle formatiu de grau 
superior de paisatgisme i medi rural. El 
Departament d’Ensenyament de la Ge-
neralitat ha inclòs aquesta titulació, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, en l’ofer-
ta d’estudis postobligatoris que es podran 
cursar a partir del mes de setembre a la 
vila. “Es pot dir que tanquem la família 
professional agrària  ja que tenim un 
grau mitjà de jardineria i floristeria i 
un altre de producció agroecològica”, 
explica la coordinadora dels cicles for-
matius de la família agrària, Berta Tasi-
as.  “Estem molt contents d’haver-ho 
aconseguit, senyal que tant l’Ajunta-
ment com el Departament d’ Ensenya-
ment veuen clar que aquesta forma-
ció té futur a Castellar”.

El nou cicle superior s’imparti-
rà, com els altres dos, a la nau muni-
cipal situada al carrer Anoia, al polí-
gon industrial del Pla de la Bruguera. 
De fet, l’Institut Castellar serà l’únic 
centre del Vallès Occidental que ofe-
reix aquests tres cicles formatius. La 
nova oferta formativa de paisatgisme 
i medi rural es distribueix en dos cur-
sos acadèmics i té una durada total de 
2.000 hores, de les quals 1.617 són lecti-
ves i 383 corresponen a les pràctiques 
en un centre de treball. 

Aquests estudis capaciten per 
desenvolupar projectes de jardins i 
zones verdes i gestionar la producció 
de plantes i la producció agrícola, mit-
jançant la supervisió de les tasques, la 
programació i l’organització dels recur-
sos materials i humans disponibles apli-
cant criteris de rendibilitat econòmica i 
complint amb la normativa ambiental, 
de producció ecològica, producció en 
viver, control de qualitat, seguretat ali-
mentària i prevenció de riscos laborals. 

requisits d’accés

Per accedir-hi directament, els sol-
licitants hauran de complir algun 
d’aquests requisits: tenir el títol bat-
xillerat; haver superat el curs de for-
mació específic per a l’accés als cicles 
de grau superior (CAS) d’acord amb 
l’opció cursada; tenir el títol de tècnic 
especialista, tècnic superior o equiva-
lent; haver superat el segon curs de bat-
xillerat de qualsevol modalitat de bat-
xillerat experimental; haver superat el 
curs d’orientació universitària (COU) o 
el preuniversitari; tenir qualsevol titu-
lació universitària o una d’equivalent; 
o haver superat la prova d’accés a la 
universitat per a més grans de 25 anys. 

També poden accedir les perso-
nes amb el títol de tècnic del mateix 
itinerari del cicle al qual volen accedir.

Quant als continguts d’aquest 
cicle formatiu, s’imparteixen matè-
ries com botànica agronòmica, ges-
tió i organització del viver, fitopato-
logia, topografia agrària, maquinària 

nou grau superior de 
paisatgisme i medi rural 

Un alumne del cicle formatiu de grau mitjà de la família professional agrària sembrant un camp.  || aj. castellar

l’institut castellar amplia els estudis de la família professional agrària que ja imparteix

  Jordi Rius

i instal·lacions agroforestals, planifi-
cació de cultius, gestió de cultius, dis-
seny de jardins i restauració del pai-
satge, conservació de jardins i gespes 
esportives, projecte de paisatgisme i 
medi rural i formació i orientació la-
boral, entre altres matèries.

Els alumnes que obtenen la titu-
lació d’aquest cicle formatiu poden ac-
cedir, com a tècnic o tècnica superior, a 
qualsevol estudi universitari oficial de 
grau. Pel que fa a les sortides laborals, 
destaquen les de tècnic/a en jardine-
ria; dissenyador/a de zones enjardina-
des que no requereixin la redacció d’un 
projecte; encarregat/da de la instal·lació 
de parcs, jardins i àrees recreatives ur-
banes i periurbanes; encarregat/da del 
manteniment, conservació i restaura-
ció de jardins i parcs (àrees recreatives 
urbanes i periurbanes i medi natural); 
treballador o treballadora per comp-
te propi en empresa de jardineria i 
restauració del paisatge; encarregat/
da d’obres de jardineria i restauració 

del paisatge; o capatàs agrícola, entre 
moltes altres. El cicle formatiu de jar-
dineria i floristeria, del qual enguany 
sortirà la quarta promoció,  té “un per-
centatge d’inserció laboral força bo, 
gairebé d’un 60%”, admet Tasias. De 
l’altre cicle formatiu, del qual sortirà en-
guany la seva primera promoció, “pot-
ser costarà més i estarà més vincu-
lat a l’emprenedoria o pel fet que la 
comarca faciliti l’accés a la terra”. 

període de preinscripció

El període de preinscripció al grau su-
perior de paisatgisme i medi rural de 
l’Institut Castellar estarà obert entre 
els dies 25 i 31 de maig, mentre que la 
preinscripció als cicles formatius de 
grau mitjà de jardineria i floristeria, 
de producció agroecològica i gestió 
administrativa es podrà fer entre el 
16 i el 24 de maig.  Les sol·licituds es 
podran formalitzar al mateix centre, 
situat al carrer Carrasco i Formigue-
ra, 6 (tel. 937144344). 
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actualitat

El paviment, els encreuaments, els siste-
mes de senyalització i les barreres de la 
carretera C-1415a es remodelaran. Així ho 
ha anunciat el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que ja ha licitat la redacció 
del projecte constructiu per a la millora de 
la seguretat viària d’aquesta carretera que 
uneix Terrassa i Sentmenat. Aquest projec-
te tindrà un impacte directe a Castellar del 
Vallès perquè la Generalitat preveu instal-
lar una rotonda a l’encreuament de la B-124 
amb la C-1415a, el tram que connecta Cas-
tellar amb Terrassa, segons va informar 
dimarts el PDeCAT de Castellar. 

La decisió arriba un any després que 
la secció local del PDeCAT es reunís per 
primera vegada amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Josep Rull, per trac-
tar la millora de l’accessibilitat a Castellar 
del Vallès i reivindicar la construcció de la 
rotonda. “La rotonda facilitarà la fluïde-
sa en les dues carreteres però sobretot 
augmentarà la seguretat”, va detallar la 
regidora del PDeCAT, Bea Garcia, en una 
roda de premsa dimarts passat.  De fet, la 
setmana passada les regidores del PDe-
CAT de Castellar, Lídia Urrútia i Bea Gar-
cia, es van reunir de nou amb el conseller 
Rull i el secretari d’Infraestructures i Mo-
bilitat, Ricard Font, trobada en què els di-
rigents van confirmar que  “la primavera 
de 2017 es farà l’adjudicació del projec-
te” i que es preveu que “la rotonda entri 
en funcionament entre 2018 i 2019”, va 
explicar la regidora Bea Garcia.  

Quant a la resta d’actuacions  a la C-
1415a que ha anunciat el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, destaca la renova-
ció del paviment, la remodelació de diversos 
encreuaments i la revisió d’elements com 
la senyalització i les barreres de seguretat. 
Aquest projecte abasta un tram de 13 quilò-
metres i les obres comporten una inversió 
estimada en 2,3 milions d’euros.

A la trobada entre les regidores cas-
tellarenques i els responsables del Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat, també 
es va tractar la seguretat de la B-124 en di-

territori anuncia millores de 
seguretat per a la c-1415a
PDecAt castellar ha avançat que es farà una rotonda a l’encreuament 
de la b-124 i la c-1415a, carretera que connecta la vila amb terrassa

recció a Sabadell. Concretament, les regidores del 
PDeCAT van expressar la seva preocupació pel 
tram a la B-124 al seu pas per la deixalleria de Sa-
badell, punt on s’han produït diversos accidents. 
Garcia va apuntar que des del Departament de 
Territori es van comprometre a trobar una solu-
ció i “estudiaran fer una separació dels dos sen-
tits de la carretera”.  

La connexió de la carretera B-124 amb la ronda 
Oest de Sabadell i l’autopista C-58, i la millora de la 
seguretat de la C-1415a i també de la B-124, són les 
qüestió que han centrat  en els últims anys els debats 
de mobilitat entre l’Ajuntament, el Consell Comar-
cal, la Diputació i la Generalitat. De fet, l’any passat 
el Departament de Territori i Sostenibilitat va anun-
ciar que elaboraria un estudi sobre la mobilitat de 
la comarca després d’una reunió amb els alcaldes 
de la zona, posant l’accent precisament en carrete-
res com la C-1415a i la B-124. Cal puntualitzar que al 
darrer informe del RACC la C-1415a entre Terrassa 
i Sentmentat figurava com un dels trams amb més 
sinistralitat de Catalunya. D’altra banda, Decidim 
Castellar també ha posat sobre la taula la necessi-
tat de fer una rotonda a la cruïlla entre la B-124 i la C-
1415a i millorar la mobilitat en aquest punt.

La carretera C-1415a té un trànsit que varia 
entre els 5.300 vehicles al dia entre Terrassa i 
Castellar i els 6.500 entre Castellar del Vallès i 
Sentmenat. 

 Rocío gómez 

MoBILITAT | infraestructures

Una vintena de professionals dels àmbits de la sanitat, els serveis socials i 
els cossos de seguretat han participat aquest mes de febrer d’una formació 
de prevenció i seguiment de situacions de violència envers les dones. Els 
participants integren en la seva majoria la comissió que es va encarregar 
de la redacció del nou protocol, aprovat pel Ple municipal el febrer de l’any 
passat, per a l’abordatge integral d’aquest tipus de violència.   || redacció

Circui biosaludable a Castellar. || cedida

SoCIETAT | curs

Formació per afrontar situacions de 
violència envers les dones 

Les dues regidores del pDeCAT de Castellar reunides amb el conseller Rull. || cedida

pp CASTELLAR | PlA De lA bruguerA

El PP proposa que s’instal·li 
un nou circuit biosaludable 

El PP de Castellar ha entrat una instància a l’Ajuntament per demanar que es-
tudiïn la instal·lació de més circuits biosaludables a noves ubicacions a la vila. 
Concretament, els populars proposen la zona del camí del Pla de la Bruguera 
“conegut popularment com la Ruta del Colesterol, una zona on molta gent 
realitza activitats físiques, gent de totes les edats”, apunten en un comunicat. 

No és la primera vegada que el PP impulsa aquesta proposta. Segons el 
partit, l’octubre de 2016 van realitzar una instància similar al govern munici-
pal “però no va ser atesa”. L’objectiu de la proposta és “millorar la quali-
tat de vida dels castellarencs”, explica Antonio Carpio, president del PP 
de Castellar del Vallès. Carpio apunta que els circuits saludables instal·lats 
a espais com Can Carner o l’Espai Tolrà, “tenen poc ús” i que al nou punt 
proposat “es potenciaria la seva activitat” i faria que aquesta zona de Cas-
tellar “tingués més vida”. 

Des del PP remarquen que a Sabadell, a la zona del passeig de Sant 
Julià, s’ha dut a terme amb èxit una experiència similar amb la ruta del co-
lesterol.   || rocío gómez 

els populars apunten que el camí del Pla de la 
bruguera seria una bona ubicació per potenciar 
l’ús del circtuit 

És el cost total 
del projecte 
d’obres de 

remodelació de 
la C-1415a

MEUR

2,3

El primer tinent d’alcalde va assistir a la cloenda del curs divendres passat. || cedida

En CoMÚ poDEM

“Els pressupostos 
de la generalitat 
inclouen la millora de 
seguretat de la B-124”

En Comú Podem Castellar (ECP) 
ha volgut recordar, arran del 
comunicat del PDeCAT de Castellar 
sobre els separador de fluxos a 
la zona més perillosa de la B-124, 
que “el passat dia 2 de febrer, data 
d’aprovació dels pressupostos de 

la Generalitat, aquests van recollir 
una esmena de millora  de seguretat 
de la B-124 presentada per En 
Comú Podem Castellar i defensada 
per Catalunya Sí que es Pot”.
“Estem parlant d’una nova disposició 
addicional on el Govern, dins de les 
previsions pressupostaries pel 2017, 
dotarà de la partida pressupostària 
adient per executar els projectes de 
millora de la seguretat de la carretera 
B-124 entre Sabadell-Castellar-Sant 
Llorenç de Savall”, apunta En 
Comú Podem en un comunicat. 
També recorden que aquesta 
esmena es va presentar “atès que 

en el  projecte de pressupostos de 
la Generalitat pel 2017 no és feia  
cap dotació específica per la B-124, 
malgrat el Parlament de Catalunya, 
a través de la Comissió de Territori 
i Sostenibilitat, va debatre i aprovar 
el passat 6 de juliol  una proposta 
de resolució sobre els projectes de 
millora de seguretat de la carretera 
B-124 entre Sabadell-Castellar-Sant 
Llorenç”. Aquesta esmena preveu 
millores en la senyalització existent 
de limitació de velocitat, així com 
la possible millora de l’abalisament 
de la carretera B-124 entre 
Sabadell i Castellar del Vallès.



DEL 17 AL 23 DE fEbrEr DE 2017 05

SUCCESSoS | 
violènciA DomèsticA

El veí de Castellar que va ingressar 
dissabte a l’hospital amb ferides 
produïdes per un cúter i un gani-
vet infligides per la seva compa-
nya sentimental va ser donat d’alta 
diumenge a la tarda. L’agressió es 
va produir a un domicili de la zona 
dels Fruiters de Castellar dissabte a 
primera hora del matí. Segons fonts 
properes als implicats, la dona, ar-
mada amb un cúter i un ganivet de 
cuina, va atacar el seu company 
sentimental provocant-li diverses 
ferides: la més greu, un tall a la cara 
-a prop del coll- que li va provocar 
una forta hemorràgia. Una tercera 
persona que estava a la casa va aler-
tar la policia local que un cop al lloc 
dels fets va poder veure com la pre-
sumpta agressora sortia de la casa. 
De fet, sense oposar resistència, es 
va lliurar als agents admetent l’in-
tent d’homicidi.

La víctima va ser atesa en un 
primer moment per una ambulàn-
cia del SEM que es va desplaçar a 
la casa i va ser traslladat a l’hospi-
tal.   || redacció

Una dona fereix 
la seva parella 
amb un cúter 
i un ganivet

250 alumnes de 5è fan educació viària

Alumnes de l’escola Sant Esteve atenent  les explicacions d’un policia. || aj.castellar

Un total de 252 alumnes de 5è de primà-
ria de les escoles Bonavista, El Casal, El 
Sol i La Lluna, Joan Blanquer, La Imma-
culada, Mestre Pla  i Sant Esteve de Cas-
tellar del Vallès han dut a terme, entre el 
16 de gener i el 10 de febrer, el curs d’edu-
cació viària que cada any imparteix la Po-
licia Local a través de la Guia Didàctica.

La finalitat d’aquesta proposta, 
que aquest 2017 ha arribat a la 26a 
edició, és ensenyar els nens i nenes les 
normes bàsiques de circulació i el com-
portament més segur a l’hora d’anar 
pel carrer.  El curs ha constat d’una 
part teòrica, de tres hores de durada, 
que consta de quatre parts: una en què 
s’explica quin és el comportament que 
han de tenir els vianants; una altra en 
què s’apunten alguns aspectes impor-
tants a tenir en compte quan s’està dins 
un vehicle, com ara l’ús del cinturó; una 
tercera part en què s’expliquen quins 
són els senyals de trànsit bàsics i qui-
nes són les normes principals que els 
infants han de seguir com a conductors 
de bicicletes; i, finalment una quarta en 
què es detalla la millor manera d’utilit-

els estudiants de les set escoles han fet pràctiques al circuit de bicis de l’espai tolrà

 Redacció zar el transport públic.
També s’han donat algunes pin-

zellades de temes relacionats amb la 
seguretat o el civisme. S’han presentat 
casos concrets, com ara què poden fer 
els nens i nenes si es perden, i se’ls ha 
explicat la importància de tenir cura 
del mobiliari urbà. 

La part pràctica del curs, que 
es va efectuar la setmana passada, es 
va realitzar en un circuit de bicicletes 

gUIA DIDàCTICA | circuit de bicicletes

instal·lat a l’Espai Tolrà. La pista és 
una reproducció d’un poble on hi són 
presents els elements de circulació de 
qualsevol municipi real, com els car-
rers, els semàfors o els passos de vi-
anants. En aquestes sessions, d’una 
hora de durada, els infants han après, 
entre d’altres, com posar-se correcta-
ment el casc, com adequar la bicicle-
ta a la seva alçada o quina és la funció 
dels frens i del seient. A més, han rea-

litzat una prova d’habilitat. 
Aquest any ha visitat el circuït 

de bicicletes el responsable de la sec-
ció de Seguretat Viària, del Servei 
Territorial de Trànsit de Barcelona, 
que pertany a la Generalitat de Ca-
talunya Albert Jarné. En finalitzar 
el curs, els nens i nenes han rebut 
un “permís de conduir per a infants” 
que porta el segell de la Prefectura 
de Policia Local . 

actualitat
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política

“Assolirem la independència 
amb caràcter vinculant”

Una setantena de persones van as-
sistir al sopar-col·loqui organitzat 
per PDeCAT Castellar ‘2017: cap al 
referèndum amb un nou partit’, on 
el president del grup parlamenta-
ri Junts pel Sí al Parlament de Ca-
talunya, Jordi Turull, va ser el con-
vidat d’honor.

Davant una audiència molt ani-
mada i expectant, Turull va recordar 
que “estem en el compte enrere 
de prendre la decisió més impor-
tant que ha pres aquest país, hi 
ha una data màxima que és el se-
tembre d’aquest any. Això vol dir 
que en els mesos que venen hem 
de poder parlar amb la gent i els 
hem de convèncer de votar que sí i, 
a més a més, no perquè sí, sinó per-
què tothom pugui viure millor”.

Jordi Turull va assegurar que 
en aquests moments és molt im-
portant l’actitud de tothom. Va en-
coratjar els presents a tenir una 
mentalitat guanyadora i una acti-
tud determinant: “Hem de tenir 
una mentalitat de conflicte en po-

sitiu. Ens enfrontem a un estat, 
que ja ens ha ensenyat les dents 
i que intentarà generar el dubte 
entre nosaltres”.

Alguns dels presents van ma-
nifestar els seus dubtes, per exem-
ple, preguntant què garantirà que 
el referèndum del setembre sigui di-
ferent del del 9N. Turull va respon-
dre que serà diferent perquè “serà 
assolir la independència amb ca-
ràcter vinculant. Ho vam comen-
çar a les urnes i ho acabarem a les 
urnes”. A més, va recordar que a la 
gent no se li demana que desobeei-
xi, sinó que voti. “Una dada impor-
tant, que no se sent gaire, és que 
més del 80% de la gent de Catalu-
nya acceptaria el resultat. Això 
vol dir que hi ha cohesió, perquè 
som un poble demòcrata”.

Davant la qüestió si s’acom-
pliran els requisits perquè Cata-
lunya sigui reconeguda interna-
cionalment, Turull va ser rotund: 
“Sí, totes les garanties”.   || cris-

tina domene

Jordi Turull en un moment del sopar-col•loqui. || c. domene

Jordi turull, president de Junts pel sí, 
sopa amb simpatitzants del PDecAt 

pDECAT | Junts Pel sí

Un centenar d’alcaldes i alcaldesses 
de municipis i pobles de tot Catalu-
nya es van reunir dimecres passat a 
la platja de la Barceloneta (davant 
del monòlit memorial ‘Som i serem 
Ciutat d’Acollida) en un acte per ma-
nifestar el suport del món local a la 
campanya ‘Volem acollir’, de l’entitat 
‘Casa nostra, casa vostra’. En l’acte 
es va fer una crida a la ciutadania a 
participar en la manifestació que tin-
drà lloc el proper 18 de febrer a Bar-
celona, a les 16 hores, per reivindicar 
l’acollida de refugiats a Catalunya.

“A banda d’animar a la parti-
cipació, hem volgut reivindicar el 
món local en la crisi de refugiats 
que està patint Europa. Les res-
postes que estan donant des dels 

el món local dona suport a la 
campanya ‘volem acollir’ 

L’alcalde de Castellar, Ignasi giménez, al costat dels alcaldes de Sabadell, Barcelona i Sant Cugat. || cedida

un centenar de municipis, entre ells castellar del vallès, fan una crida 
per demanar que la ciutadania participi en la manifestació de dissabte 

diferents estats europeus i en con-
cret des de l’Estat Espanyol no és 
satisfactòria i per tant, hi ha una 
xarxa creada de ciutats, pobles i 
viles que estem implicats en l’aco-
llida per fer pressió a l’Estat i ga-
rantit que hi hagin vies i corredors 
segurs perquè els refugiats puguin 
arriba i poder acollir-los”, va expli-
car l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
que va participar en l’acte.

Castellar del Vallès té un dispo-
sitiu preparat, ja que fa mesos que tre-
balla aquesta qüestió amb el Consell 
Comarcal, la Diputació i la Genera-
litat. “Des de l’any passat ja prevè-
iem una partida pressupostària 
per dur a terme una resposta, és 
una obligació moral i esperem que 
aquesta manifestació de dissabte 
sigui la més important d’Europa 
per fer pressió als estats-nació per-

MAnIFESTACIó | 18 De febrer

què rectifiquin”, assegura Giménez. 

més suport local 
A Castellar del Vallès, a més, Cal Go-
rina és un dels punts on trobar infor-
mació i material de ‘Casa nostra, casa 
vostra’. El centre es va afegir a la cam-
panya al gener posant un estand amb 
material. També es pot signar el ma-
nifest de manera física.

D’altra banda, el PDeCAT tenia 
previst organitzar un autocar per 
anar a la manifestació.  Ahir es tanca-
ven les inscripcions per apuntar-s’hi. 
L’autocar sortiria del pàrquing de da-
vant de les piscines a les 15h i es tor-
naria sobre les 20h.  La manifestació 
sortirà a les 16 h des de la plaça Ca-
talunya. L’organització vol tenyir els 
carrers de blau i demana als partici-
pants que hi vagin amb la  bandero-
la #volemacollir!  

  Cristina Domene

Eduard Vallory i Rafa Homet, dimecres passat, a la xerrada. || r.gómez

ERC | xerrADA

El sistema 
educatiu 
a debat 
En el marc del cicle de xerrades La 
República que Farem, que organitza 
ERC Castellar, dimecres passat  Edu-
ard Vallory,  el president del Centre 
UNESCO de Catalunya i director de 
l’Escola Nova 21 , va oferir un col·loqui 
a la Sala d’Actes d’El Mirador. Vallory 
va realitzar una diagnosi del sistema 
educatiu actual “que hem heretat 
del franquisme” i que es basa “en la 

transmissió de dades”, va dir.  Vallory 
va posar l’accent en què “nens amb 
ganes d’aprendre” es transformen 
a l’escola en “nens amb al·lèrgia a 
l’aprenentatge”. Entre altres causes, 
el ponent va apuntar que s’ha creat un 
sistema educatiu “desconnectat de 
la realitat, que trenca amb el desig 
natural de l’aprenentatge”.  

El president del Centre UNES-
CO de Catalunya, va defensar que cal 
treballar per l’empoderament dels 
alumnes i també dels professors per 
transformar “el poder potencial en 
poder real”.  Així, segons el ponent, 
cal lluitar per una nova generació més 
capacitada tenint en compte que “el 
coneixement ha de donar sentit a 
l’experiència” i recordant que els ciu-
tadans del futur seran els que resol-

guin els nous reptes de la societat. “els 
que aportaran noves respostes”. 

En tot plegat, hi juga un paper  
fonamental la transformació tecno-
lògica “que ha canviat la manera 
com ens relacionem amb els altres 
o com  ens informem”.  Per Vallory, 
és fonamental que el sistema educatiu 
també s’adapti al canvi tecnològic ex-
ponencial que obre sense filtre la porta 
a tot tipus de coneixement. “Ara el co-
neixement ens desborda, no podem 
saber què és cert o no”.  

El ponent va traslladar aquesta 
reflexió a la política, a la constitució 
d’una República Catalana. “Tenim la 
possibilitat de  dibuixar una societat 
millor de la que tenim. Que l’ambi-
ció no quedi ofegada pel conformis-
me”, va concloure.  || rocío gómez 
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Espai d’Entitats Castellarenques

CInEFòRUM

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

Club Cinema Castellar Vallès

Sparrows (islàndia)
Dia: divendres 17 de febrer
Hora: 21 h
Lloc: auditori municipal miquel pont

concha de oro al Festival de sant 
sebastià 2015. relat iniciàtic 
sobre un adolescent de 16 anys, 
ari, qui després d’haver estat vi-
vint amb la seva mare a reyk-
javík, és enviat de tornada a la 
remota regió dels fiords occiden-
tals per viure amb el seu pare.

CURS BàSIC ConCEpTE 
HALLIwICk 

+ InFo: tel. 93 747 27 91

Sala puigverd

l’associació catalana del con-
cepte Halliwick (neurorehabi-
litació) i sala puigverd organit-
zen aquest curs que tindrà lloc els 
dies 5, 6, 7, 19, 20 i 21 de maig de 
2017. les places estan limitades 
a 16 alumnes, i les inscripcions 
són encara obertes. podeu dema-
nar més informació al c. país Va-
lencià, s/n, a l’a/e concepteha-
lliwickcatalunya@gmail.com o al 
tel 93 747 27 91.

SAnT AnTonI ABAT 2017 

+ InFo: www.castellarvalles.cat

Amics de Sant Antoni Abat

diumenge 26 de febrer
12 h: tradicional passada de ca-
valleries i carruatges
13 h: Benedicció a la Font de la 
plaça major. 
de 13 a 14 h: actuació dels caste-
llers de castellar capgirats a la pl. 
d’el mirador

“LLEgIDES”, LECTURES 
DRAMATITzADES 

+ InFo: www.castellarvalles.cat
www.facebook.com/esbart.decastellar

Esbart Teatral de Castellar

Dies: 18 i 19 de febrer
Horaris: ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
Lloc: sala de petit Format de 
l’ateneu
preu: general, 3 €

doble sessió del cicle “llegides”. 
en aquesta ocasió, Una senyore-
ta de l’escala, lectura de dos mo-
nòlegs teatrals de Víctor català, 
amb mònica clarà i Bet tena. di-
recció: alfonso Fernández, i músi-
ca de mariona roca i mireia sans.

1967-2017: 50 AnyS!

+ InFo:
www.facebook.com/esplaixiribec

Colònies i Esplai Xiribec

els estius de 1996-1998 i 2007 
vam fer colònies a cal masover 
de la Bertrana. si hi vas partici-
par com a monitor/a, cuiner/a o 
membre de la junta, diumenge 5 
de març al matí ens trobem a la 
Bertrana. sortida en autocar a les 
9 h (pl. major). no cal portar es-
morzar. tornada a l’hora de dinar. 
despesa: 10 €.

confirma assistència respo-
nent l’enquesta a http://bit.
ly/2kiccjK o al tel. 638 17 70 50.

L’equip del magazín Dotze amb col·laboradors, dilluns passat al Mercat. || c. domene

Ràdio Castellar s’ha sumat a la cele-
bració del Dia Mundial de la Ràdio amb 
una programació especial al llarg del 
dilluns, 13 de febrer. Durant el matí, tot 
l’equip de la ràdio va col·laborar en la 
realització d’un programa especial del 
magazín ‘Dotze’ sortint al carrer. En 
concret, el magazín matinal es va fer 
des de la plaça del Mercat i va incloure, 
a banda d’entrevistes i tertúlia, músi-
ca en directe amb la veu de la cantant 
Nayade que es va atrevir a versionar 
el clàssic d’Amy Winehouse ‘Rehab’.

A més, el mateix dilluns passat el 
programa ‘La tarda’, que emet Ràdio 
Castellar juntament amb una trente-

na d’emissores locals i municipals de 
Catalunya, va dedicar les tres hores 
de l’espai  al Dia Mundial de la Ràdio. 

Entre d’ altres continguts es va 
parlar amb diferents protagonistes de 
la ràdio local. Pel que fa a Castellar, es 
va entrevistar Gener Martí, realitza-
dor del programa ‘Estils’, que porta 
més de 20 anys en antena, i Eva Arde-
rius, realitzadora del programa Bà-
sics de BTV que va començar la seva 
carrera professional a Ràdio Castellar. 

També es van passar antics indi-
catius de Ràdio Castellar que aques-
ta temporada ja suma 35 anys d’emis-
sions ininterrompudes.   || redacció

Matí de ràdio a peu de carrer

RàDIo CASTELLAR | dia mundial de la ràdio

ràdio castellar va fer programació 
especial pel dia mundial de la ràdio

CoMUnICACIó | conveni

Ràdio Castellar i L’ACTUAL han 
signat un acord amb el portal digi-
tal de l’emissora RAC1 per compar-
tir l’emissió del programa de cuina 
Quins Fogons. Des d’aquest diven-
dres, l’espai coordinat per Marina 
Antúnez i Clara Simó, es pot veure 
per LACTUAL.cat, pel canal Youtu-
be de L’ACTUAL i també pel portal  
RAC1.cat,  de l’emissora líder d’au-
diència a Catalunya i que suma mi-
lers de visitants al seu portal web. 

Actualment, Quins Fogons -a 
banda del format vídeo que es pu-
blica setmanalment- també té un 
format de píndoles radiofòniques 
que s’emeten per Ràdio Castellar i 
també per una dotzena d’emissores 
municipals catalanes a través de La 
Xarxa.  || redacció

Quins Fogons 
també es veu 
per RAC1

Marina Antúnez i Clara Simó a RAC1. || j.g..

El proper dissabte 25 de febrer, la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà es ves-
tirà de farbalans per celebrar el Dia 
d’Andalusia. Si bé l’any passat, el dia 
d’Andalusia es va dedicar a Grana-
da, enguany l’entitat que s’encar-
rega d’organitzar la jornada, Aires 
Rocieros Castellarencs, ha decidit 
en aquesta ocasió que Almeria sigui 
la protagonista. 

De fet, Aires Rocieros Cas-
tellarencs ha convidat a la diada 
l’escriptor i historiador de la Casa 
Almería Barcelona, Francisco Gu-
tiérrez La Torre, i de la Federación 
Andaluza de Comunidades “que 
ens explicarà la connexió entre 
Almeria i Barcelona, dues ciu-
tats agermanades”, detalla Mont-
se Da Silva, preseidenta de l’Aires 
Rocieros Castellarencs.  “Un fill 
del compte Berenguer va anar a 
Almeria a defensar la ciutat i allà 
es va enamorar d’una almerien-
ca. Després van tornar plegats a 
Barcelona”, apunta Da Silva.

La jornada arrencarà a les 10 

hores i s’allargarà fins les 17 hores. 
Entre les activitats que es duran a 
terme destaquen una missa rociera 
cantada, les actuacions de la coral 
de la Casa Almeria Barcelona, del 
grup Aires Rocieros castellarencs 
de la Casa Andalucía Castellar del 
Vallès, de la cantant castellaren-
ca de copla Amàlia de Triana, i del 
poeta de la vila Francisco Espinosa. 

També pujaran dalt de l’esce-
nari de la Sala Blava el grup de fla-
menc Son de Alma i José Ruiz oferirà 
una exhibició de ball de cavalls. Gabi 
Ruiz serà l’encarregat de presen-
tar la gala.  L’entrada serà gratuïta. 
“No és com la Fira d’Abril perquè 
és una jornada de caire més cul-
tural però també tindrem actua-
cions musicals perquè la música 
també és cultura”, apunta la presi-
denta d’Aires Rociers Castellarecs.

La celebració també compta-
rà amb un apunt gastronòmic. Per 
un preu de 12 euros, es podrà degus-
tar una paella de marisc, beguda, 
postre, pa i licors.     || rocio gómez 

El dia d’Andalusia es 
dedicarà a Almeria

la celebració tindrà lloc el proper dissabte 
25 de febrer a la sala blava de l’espai tolrà

EnTITATS | aires rocieros

actualitat
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Aprendre  sobre la criança dels fills Rosa Virgili explica en un 
llibre la seva estada a Elna

Rosa Virgili mostra el llibre basat en la seva vida  a l’alcalde Ignasi giménez. || c.d.

pIngUpAnDA | ActivitAts en fAmíliA gEnT gRAn | històriA De viDA

La Guerra Civil, l’exili, els camps de 
refugiats de França, la clandestinitat. 
Totes aquestes etapes de la història 
recent s’expliquen al llibre Rosa Virgili. 
De Mont-roig a Castellar del Vallès, un 
llibre curt, escrit per Teresa Mariné, 
que explica la vida de la Rosa Virgili. 

La Rosa, va néixer a Mont-roig, 
però ja fa uns anys es va traslladar a 
Castellar del Vallès. Des de la seva ha-
bitació a l’Obra Social Benèfica, on 
viu, li explica a l’alcalde de la vila, Ig-
nasi Giménez, la il·lusió que sent per 
tenir detallada la seva vida en un llibre. 
“He volgut ensenyar-li i dedicar-li el 
meu llibre. Jo sempre havia pensat 
en escriure tot el que m’havia pas-
sat per tenir-ho per a mi. Però això, 
sí que no m’ho imaginava”. 

La Teresa Mariné, l’autora, és 
una mont-rogenca ceramista de pro-
fessió. Com ella explica en la introduc-
ció, no és ni historiadora ni escripto-
ra, i el fet d’escriure aquesta història 
és “una curulla de casualitats”. En 
una conferència sobre “La maternitat 
d’Elna” a la Universitat Rovira i Vir-

‘Pingupanda espais per compartir’, 
un projecte de criança que van inici-
ar Judith Torredefló i Noelia Pérez 
amb un local propi a la carretera de 
Sentmenat continua la seva activitat 
amb un servei itinerant tot i la clausu-
ra del local. “Les activitats gratuï-
tes les estem fent a Cal Gorina, per-

Pingupanda munta 
activitats en família i 
tallers vinculats amb 
la criança dels fills

un llibre publicat recentment detalla la vida 
de la rosa, de 97 anys, que viu a l’osb

què també ens cedeix gratuïtament 
l’espai, i les activitats que ja  tenen 
un cost ho fem a sales apart que 
lloguem”, explica Torredefló. Tot i 
que com a negoci no es sostenia, “la 
demanda  al final hi era per poder 
continuant fent coses amb mares 
i nadons”, constata Pérez.

Com a grups gratuïts, Pingu-
panda té el grup de lactància obert a 
pares i mares amb nadons per parlar 
de dubtes sobre lactància tant mater-
na com mixta o artificial. El grup es 
reuneix cada quinze dies a Gal Gori-
na , “una setmana toca dimarts a la 
tarda - de 16.30 a 18 h-  i la següent 
setmana, divendres al matí  - de 
10.30 a 12 h-”, diu Pérez. Amb aquests 
horaris, “arribem a mares que pot-

ser ja treballen”, assegura Torre-
defló. A  Cal Gorina també s’enge-
garà un grup mensual gratuït que 
es diu ‘Red Canguro’ per parlar del 
porteig ergonòmic dels nadons i re-
soldre qüestions al voltant d’aquest 
tema. La primera reunió d’aquest 
grup serà el 10 de març i la troba-
da es farà cada dos mesos.

 També s’està enllestint un 
grup d’acompanyament al dol ges-
tacional i perinatal “per a aquelles 
famílies que han patit alguna pèr-
dua, tant durant l’embaràs com 
després”, afegeix Torredefló.

L’important d’aquestes acti-
vitats  gratuïtes és que les famílies 
“trobin xarxa local”. Una mica 
ja s’ha aconseguit amb les assis-
tents al grup de lactància, “que, a 
banda de quedar amb nosaltres, 
que és una mica l’excusa, es tru-
quen entre elles per fer un cafè 
o passejar”.

Com a tallers itinerants, Pin-
gupanda realitza Bollywood amb 
nadons els dimarts, activitat física 
amb mares amb nadons i embaras-
sades. També els dimecres, Pingu-
panda vol impulsar un grup de mo-
viment conscient adreçat a dones 
embarassades i mares anb nadons 
petits que realitzarà una ballarina. 

Per contactar amb Pingupan-
da, es pot contactar al Facebook o 
al correu hola@pingupanda.com. 

  Cristina Domene

 Jordi Rius

gili va sentir a parlar de la Rosa Virgi-
li: “Vaig sentir la necessitat de con-
tactar amb ella i després de 15 dies 
de recerca vaig trobar-la a la resi-
dència”. La Teresa va visitar diver-
ses vegades la Rosa a l’OSB, qui li va 
explicar, en 16 hores de gravació les 
peripècies de la seva vida.

exili i maternitat d’elna

La Rosa es va casar amb el Josep Va-
lero que era sergent de l’Estat Major 
de l’exèrcit republicà a la tropa de 
l’Ebre. Quan l’exèrcit es va retirar,  ella, 
el Josep i la seva família és van exili-
ar a França. “Quan vam arribar al 
camp d’Argelers, ja feia tres o quatre 
mesos que funcionava. Els homes 
estaven en un lloc, les dones en un 
altre i els matrimonis en un altre”. 
Quan portava uns mesos al camp d’Ar-
gelers, l’Elisabeth Eidenbenz va venir 
a buscar-la. “Estava embarassada de 
7 mesos i vaig marxar a la materni-
tat, on, després de tenir el meu fill, 
vaig estar tres mesos més.”. 

Un cop ja havia retornat a Cata-
lunya la Rosa va participar en el feno-
men dels maquis i la lluita antifran-
quista a la clandestinitat. 

Judith Torredefló i noelia pérez, les creadores de pingupanda. || cedida

CA L’ALBERoLA | 21 febrer

L’oficina del 
Síndic visita 
Castellar

L’oficina del Síndic serà a Castellar 
el dimarts 21 de febrer. Membres de 
l’equip del Sindic atendran a Ca l’Al-
berola, passeig Tolrà 7, 1er pis, a totes 
les persones que vulguin fer consul-

tes o presentar queixes contra les 
administracions i les empreses que 
presten serveis d’interès general 
(llum, aigua, gas, etc.).  Per demanar 
visita, prèviament cal concertar l’en-
trevista trucant al telèfon 900 124 124 
o enviant un missatge a l’adreça elec-
trònica sindic@sindic.cat.

L’oficina itinerant del Síndic de 
Greuges va rebre un total de 17 visites 
en el seu desplaçament a Castellar 
el febrer de 2015 - les dades de 2016 
se sabran al març d’aquest any-. Les 
persones ateses per l’equip del Sín-
dic a Ca l’Alberola van presentar 10 

queixes i van fer 8 consultes. Les 
problemàtiques plantejades van 
ser temes relacionats amb con-
sum (electricitat, telefonia), ser-
veis socials, sanitat, tributs, medi 
ambient, ajuts i subvencions, entre 
d’altres. De les 10 queixes presen-
tades 3 anaven dirigides a l’Ajunta-
ment Totes les visites ateses, menys 
una, van ser de persones veïnes de 
la població.

En aquest període analitzat, el 
Síndic de Greuges va obrir 13 quei-
xes en què l’administració afecta-
da era l’Ajuntament.  || redacció
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podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

opinió

A l’Actual passat va haver-hi un 
error en la informació sobre les por-
tes obertes de l’escola FEDAC Cas-
tellar La Immaculada.  Aquestes 
són les dates correctes:  Divendres 
03/03/1 7 a  les 18.00 h a FEDAC 
Castellar La Immaculada xerra-
da informativa per a INFANTIL I 
PRIMÀRIA (només per als pares 
i mares, sense infants) i  Dissabte 
04/03/17  a les 11.00 h a FEDAC Cas-
tellar La Immaculada xerrada in-
formativa per a ESO (per a pares i 
infants), i visita a les instal·lacions 
per a INFANTIL, PRIMÀRIA i ESO 
(per a pares, mares  i alumnes). Per 
a vistes personals, trucar al tel. 93 
714 53 85.

Fe d’errades

 pDeCat Castellar  Decidim Castellar

ivim una de les cri-
sis humanitàries més 
greus de la història. 
Possiblement la més 
greu després de la Se-

gona Guerra Mundial. 
Una vegada més, la guerra i la intole-
rància han provocat l’èxode de mili-
ons de persones, que s’han trobat en 
mig de la violència tant d’Estat Islà-
mic com del règim baasista de Bas-
har el Assad. Desesperats, arreple-
gant el que bonament podien portar 
a sobre, fugint d’una mort gairebé se-
gura, es van llançar en una fugida de-
sesperada per terra a través de Tur-
quia o per mar cap a Grècia, buscant 
refugi en la Unió Europea.
La Unió Europea es va trobar d’un dia 

a setmana passada, 
l’alcalde Ignasi Gimé-
nez anunciava a tra-
vés de Facebook -el seu 
canal de comunicació 
“oficial”- que estava 

“fart de les grans multinacionals que 
operen en el mercat i dels seus abu-
sos”, i que per aquest motiu es feia 
soci de Som Energia.
Des de Decidim Castellar li donem 
la benvinguda com a soci d’una coo-
perativa de consum d’energia verda, 
perquè  fa molt temps que membres 
de Decidim i Cal Gorina som socis, 
no només com a reacció als abusos 
de les empreses elèctriques, sinó so-
bretot per convicció en la necessitat 

V L
Volem acollir No tots podem dir que 

som energia

per l’altre amb una allau humana de di-
fícil gestió, però cal dir que el què ha fet 
fins al dia d’avui és clarament immo-
ral. Una vegada més, ha fallat la coor-
dinació i la capacitat de prendre deci-
sions col·lectives en situacions de crisi.
A Catalunya, el clam per acollir refu-
giats és majoritari, de fet sempre hem 
estat terra d’acollida, el 70% dels ca-
talans som gent nascuda fora de Ca-
talunya, per tant l’acollida forma part 
del nostre ADN. Malgrat els esforços 
tant de les diferents administracions 
com del teixit social, les competènci-
es en matèria d’immigració les té – 
de moment - l’Estat Espanyol. Però 
això no vol dir que la societat catala-
na s’hagi quedat resignadament de 
braços plegats.
-Hem posat a disposició de l’Estat 
4.500 places y el 50% de l’espai habi-
tacional per als refugiats. 
-S’ha creat un Comitè de Acollida 
amb les entitats i un Banc de Recur- continua a la pàgina 11

Hi ha algunes barreres físiques en 
la comunicació que ens afecten so-
vint: per exemple, que hi hagi molt 
de soroll ambiental mentre mante-
nim una conversa.
Però també existeixen barreres pis-
cològiques: la falta d’empatia (capa-
citat per a interpretar el que l’altre 
ens diu des del seu punt de vista), la 
manca d’interès pel tema de la con-
versa, els prejudicis sobre els altres 
o sobre els temes de què hom trac-
ta, els malentesos que no s’aclarei-
xen en el moment i els estats emoci-
onals que dificulten la comprensió 
del missatge.
Com més barreres siguem capaços 
d’eliminar serem més efectius comu-
nicant-nos amb els altres.

Dificultats en la 
comunicació

 Antoni Comas

Tots construïm l’escola: projecte #avuiperdemà

Les escoles FEDAC estem immer-
ses en un procés de reflexió pedagò-
gica anomenat #avuixdemà, per tal 
de construir una educació que doni 
resposta a les necessitats de la soci-
etat actual i futura. És per això que, 
després d’obrir un procés participa-
tiu que va englobar famílies, mestres 
i alumnes, es van establir 24 reptes 
que tots els centres FEDAC volem 
assolir. Ara, ha arribat el moment de 
fer realitat aquests 24 reptes a par-
tir de propostes i actuacions con-
cretes que ens portin a elaborar un 
nou Projecte Educatiu.
Per fer realitat aquest somni, vam 
organitzar tres trobades:

-Una primera trobada amb una re-
presentació d’alumnes de 3r de pri-
mària a 4t d’ESO.
-Una segona trobada amb tots els 
mestres.
-Una tercera trobada amb les famí-
lies de l’escola.
Fruit d’aquestes trobades, van sor-
gir propostes molt inspiradores que 
hem recollit per construir el nostre 
projecte educatiu. De fet, la passió 
de tots els agents implicats ha estat 
tan gran que estem plantejant rea-
litzar una última sessió on puguem 
trobar-nos  alumnes, mestres i famí-
lies per debatre i construir junts l’es-
cola que volem.  || text i Foto:  Fedac

del canvi de model energètic actu-
al cap a un model 100% renovable i 
més sobirà.
Tot i això, des de Decidim ens decep 
que la seva decisió personal no sigui 
coherent amb la seva acció de go-
vern. I és que l’alcalde oblida que el 
2014 es va atorgar la concessió de 
la recollida de residus i la neteja vi-
ària a la multinacional Fomento de 
Construcciones y Contratas per un 
valor de gairebé 2 milions d’euros 
anuals durant 10 anys. Així doncs, 
malgrat finalitzar el contracte amb 
l’anterior concessionària i, per tant, 
tenir l’oportunitat de municipalitzar 
el servei, ni tant sols es va estudiar 
aquesta possibilitat.
De la mateixa manera, el servei 
d’abastament d’aigua a Castellar 
està controlat per SOREA, filial de 
la multinacional AGBAR, que no 

Amb motiu dels 100 anys de les apa-
ricions (1917), pelegrinarem a Fà-
tima (Portugal) del divendres 28 
d’abril al dilluns 1 de maig.
Aprofitant el pont de maig (per de-
manar menys festes al treball), sor-
tirem el divendres 28 d’abril des de 
l’aeroport de El Prat amb un avió que 
surt a les 16:55h fins a Oporto, ciutat 
que visitarem el dia 29. Dormirem 
a Fàtima, i hi estarem tot el dia 30. 
El dia 1 de maig, visitarem Lisboa, 
i tornarem amb un vol que arriba a 

Pelegrinació a Fàtima

 Mossèn Joaquim Floriach

Demanem per al dia 24 d’aquest 
mes, a les 9 del vespre, 60 (seixanta) 
voluntaris per traslladar els avions 
del Carnaval des d’on estan aparcats 
(polígon Pla de la Bruguera, carrer 
Conca de Barberà, número 8) fins 
al pàrking de Mercadona al Mercat 
Municipal.
Per a l’endemà dia 25 necessitem 60 
voluntaris per traslladar a collibè els 
avions des de Mercadona fins al seu 
destí final, al carrer Major. L’hora de 
partida: les 5 del matí!!
Retalleu aquesta nota i enganxeu-la 
a la nevera... Moltes gràcies per en-
davant a tothom.

Voluntaris carrer Major

 Comerciants i veïns del carrer Major

sos amb els voluntaris
-Hem reclamat judicialment l’Estat.
-Hem reclamat a l’Estat i a Brussel-
les la gestió dels fons europeus ator-
gats i no utilitzats
-Ens hem posat a disposició d’ACNUR
-Hem creat un Programa de Refugi 
amb assignació pressupostària de 
la Generalitat.
Estem en un procés per canviar no 
de bandera, sinó de model d’Estat. 
Vivim en un país que utilitza la TV 
pública per denunciar aquesta injus-
tícia mentre altres cadenes públiques 
estan atrafegades triant el seu repre-
sentant per al Festival d’Eurovisió.  
Per això, més enllà dels escèptics ha-
bituals, dels demagogs a sou (de mi-
cròfon i/o de teclat) i de tots els calces-
tristes de costum, dissabte serem a la 
manifestació. Perquè volem acollir, i 
posem un autocar per tal de facilitar 
el desplaçament dels castellarencs i 
castellarenques que hi vulguin asistir.

A l’hora de referir-nos a la periodici-
tat d’ activitats o esdeveniments hem 
de tenir clar el diferent significat dels 
adjectius acabatsen -anual i -ennal.

Els adjectius acabats en -anual volen 
dir ‘que té lloc x vegades l’any’, mentre 
que els acabats en -ennal volen dir ‘que 
dura x anys’ o ‘que té lloc cada x anys’.

Així bianual vol dir ‘Que té lloc dues 
vegades a l’any’, per exemple: “És una 
trobada bianual” i biennal significa 
‘Que es fa cada dos anys’, per exem-
ple: “Va assistir a la 57a edició de la 
Biennal d’Art de Venècia”.

Altres adjectius similars són pluria-
nual i pluriennal.

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió pública 
per a entitats, empreses i parti-
culars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

‘Bianual’ i ‘biennal’

Barcelona a les 23:50h.
Preu: 687€ per persona (tot inclòs: 
avió, autocar, hotel, menjar, visi-
tes guiades…). Suplement d’habita-
ció individual, 125€. Si som més de 
30 persones, el preu seria de 658€. 

Tenim temps fins al dia 28 de febrer 
per fer les inscripcions.
Ens agradaria poder fer aviat amb 
vosaltres una reunió informativa. 
Ja us avisarem. Estigueu al cas. 
Gràcies!!
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opinió

el fet de tenir una fa-
mília més o menys ex-
tensa, cada any em 
va tocar, pels volts de 
Nadal, de fer una dot-

zena de visites a una colla de tietes i 
ties-àvies d’edats venerables, viudes, 
resilients i entranyables. Els encon-
tres eren sempre singulars.

Cada cop que visitàvem la tia 
Amèlia, per exemple, la primera cosa 
que ens deia, amb un somriure de mur-
rieria, era: «No us puc pas convidar a 
dinar». De fet, tampoc no ens va convi-
dar gairebé mai a passar a dins de casa. 
Aquelles  visites a peu de carrer -que du-
raven escassos minuts- eren semblants 
a l’actitud de barrera d’Europa davant 
els qui truquen a la porta cercant refugi.
Actitud que contrastava amb la de la 
tieta Mariona, que com a dona de món 
-havia tingut parades de peix al mer-
cat i havia fet alguns creuers-,  sempre 
treia una ampolla de xampany francès 
de la nevera i ens oferia safates plenes 
de galetes i xocolatines.
La tia Laieta, en canvi, ens asseia al vol-
tant d’un braser esmorteït. Era una 
mica sorda, no parava de xerrar, i la con-
versa quedava, a més, soterrada per la 
intromissió de la ràdio que no apagava 
mai. No ens podia oferir res, deia, per-
què, entre la diabetis, el colesterol i la 
hipertensió, ja havia prescindit de les 
coses més interessants per al paladar, 
que són les que més de gust vénen en 
certs estadis de la vida. Però en sortíem 

  Visitant tietes. || joan mundet

Estampes familiars

P pLAÇA MAJoR

JACInT ToRREnTS
Escriptor

 Rafa Homet*

any 2015, la UNES-
CO publica un docu-
ment titulat «Repen-
sar l’educació: vers 
un bé comú mundial». 

Aquest document conté els plante-
jaments que han de motivar el siste-
mes educatius arreu del món: quin 
propòsit té el sistema educatiu? Com 
l’organitzem? Per a què ha de servir?
A Esquerra Republicana estem con-
vençuts que el servei educatiu públic 
de Catalunya ha de basar-se en tres 
projectes sorgits del pacte: un pro-
jecte nacional de consens, que vagi 
més enllà dels canvis de govern; un 
projecte municipal que posi en joc 

L’
Repensar l’educació, 
repensar el país

tots els agents educatius (centres 
d’infantil, primària i secundària, evi-
dentment, però també els centres de 
persones adultes, de música i arts, 
esplais, entitats culturals i esporti-
ves...) i un projecte de centre basat 
en l’autonomia escolar.
Dues claus per a definir els projectes: 
l’alumne al centre de l’aprenentatge 
i una cadena de confiança.
Entenem que el sistema ha de con-
fiar en els equips de les escoles i els 
mestres que hi treballen, que l’esco-
la ha d’estar oberta a l’entorn i tenir 
un projecte propi que doni resposta 
a aquells alumnes i a aquell entorn 
concret que té.
És per aquest motiu que vam convi-
dar a la xerrada «La República que 
farem» a algú no vinculat a ERC, per-
què entenem que és la millor mane-
ra d’evidenciar que el projecte edu-
catiu de la República Catalana serà 
més bo si és compartit per moltes 
sensibilitats ideològiques.
Eduard Vallory és president d’UNES-
COcat i director del programa Esco-
la Nova 21, un programa que pretén 
acompanyar més de 450 escoles i ins-
tituts del nostre país a fer el canvi cap 
a una escola avançada, en coherència 
amb els plantejaments del document 
«Repensar l’educació» i amb tot allò 
que la ciència ens ha ensenyat sobre 
com aprenem.
Hi ha un debat obert a Catalunya al 
voltant de l’educació en el qual Cas-
tellar hauria de ser-hi present i que 
no és aliè al debat sobre l’organitza-

ve de la pàgina 10

de Déu per haver estat revolucionà-
ria durant la guerra civil; tot i que, així 
que es va acabar, es va posar la man-
tellina i cada diumenge era a missa al 
primer banc, per deixar les coses ben 
clares a qui pertoqués. 
Nosaltres ens pensàvem que s’havia de 
morir allí mateix, davant nostre. Però, 
un cop buidat el pap, sospirava a fons, se 
li il·luminavenels ulls, s’aixecava d’una 
revolada i ens acompanyava fins a la 
porta. Era com la resurrecció de Llàtzer 
i els infants quedàvem bocabadats. Va 

viure moltíssims anys. No era fins que 
ja érem al carrer, que ens deia: «Potser 
hauríeu pres alguna cosa...»
La tieta Roseta, en canvi, invàlida de 
debò, era la persona més animada que 
he conegut. Sempre la trobàvem al llit 
-i la cambra feia olor de colònia- en-
voltada d’amigues, xerrant i rient. I, 
quan no passaven el rosari, parlaven 
del passat, que sempre és més inte-
ressant que el futur. Cada any, es feia 
dur a Lourdes. Amiga de capellans 
i bisbes, estimava moltíssim el seu 

gendre ateu i socialista, que la trac-
tava com una perla. Per si de cas tor-
nava a venir una guerra, tenia un re-
bost on no hi faltava de res. I sempre 
en sortíem amb un fuet,una ampolla 
de vi i un parell d’innòcues ampolle-
tes d’aigua miraculosa. 
Aquestes visites ens ensenyaven a la 
canalla a saber conviure amb la diver-
sitat humana. I apreníem que l’acolli-
ment és un assumpte del cor. Del cor 
humà, que es mou en l’ample espectre 
que vade la misèria a la misericòrdia.

 pepa Martínez*

Ajuntament de Cas-
tellar s’ha adherit a la 
campanya Casa nos-
tra, casa vostra, que 
té per objectiu conver-

tir Catalunya en una terra d’acollida, 
garantir la inclusió i el desenvolupa-
ment social digne de les persones re-
fugiades, i treballar per erradicar les 
causes d’injustícia, violència estruc-
tural, guerra i vulneració dels drets 
humans en origen, que són l’arrel dels 
moviments forçats de la població.
Els Ajuntaments som l’Administra-
ció més propera al ciutadà i no do-
narem l’esquena a la realitat i a les 
necessitats de les persones. Caste-
llar està preparat per acollir i de-
manem a les altres administracions 
que facilitin d’una vegada l’arribada 
dels refugiats.

L’
Castellar amb els 
refugiats

Des d’aquestes pàgines volem denun-
ciar l’actitud de la Unió Europea en-
vers els refugiats. Malauradament 
Europa, lluny d’oferir solucions a la 
seva situació,  ha restringir encara 
més el pas de les persones fins a tan-
car les fronteres i convertir-se com 
una gran fortalesa. També volem dei-
xar patent que l’Estat espanyol està 
incomplint el compromís de rebre els 
refugiats i que, malgrat que les com-
petències polítiques d’asil són esta-
tals, Catalunya i les seves institucions 
tampoc han estat capaces de donar 
la resposta clara i contundent que 
calia en una situació com aquesta.
També volem animar a tos els caste-
llarencs i castellarenques a partici-
par en la gran manifestació previs-
ta pel proper dissabte a Barcelona 
amb l’eslògan “Prou excuses. Aco-
llim ara”. Convocada per un cente-
nar d’entitats, la manifestació vol 
interpel·lar directament a les insti-
tucions perquè assumeixin les seves 
responsabilitats i deixin d’una ve-
gada les excuses per no complir els 
compromisos d’acollida adquirits.
Catalunya ha estat històricament 
terra de convivència i inclusió. La 
nostra cultura és una barreja de 
moltes cultures diferents que ens 
han enriquit com a societat. Per 
aquestes raons creiem que cal res-
tituir la dignitat els refugiats i re-
cuperar la memòria actuant amb 
solidaritat. Aconseguir-lo està a les 
nostres mans.
* Regidora de programes Socials

només fixa el preu i les tarifes de l’ai-
gua que paguem a Castellar, sinó que 
ho fa sense cap control per la manca 
de personal municipal especialitzat 
dedicat a fer aquesta tasca. Sorea 
factura més de 2 milions anuals per 
la tarifa de l’aigua que cobra directa-
ment dels consumidors, tot i ser un 
procediment il·legal segons diverses 
sentències de diferents tribunals per 
casos similars en d’altres municipis.
Sembla que l’alcalde tampoc té cap 
problema amb els més de 600.000€ 
anuals de factura elèctrica que pa-
guem com a administració, per l’en-
llumenat públic i les diferents de-
pendències municipals, ja que tot i 
els titulars de L’Actual, l’Ajuntament 
només té contractat amb Som Ener-
gia 2 pisos d’emergència habitacional. 
Tota la resta està contractada amb 
la multinacional Endesa.
Per si no n’hi hagués prou, caldria 
recordar que Som Energia és una 
cooperativa que també fomenta la 
implementació i la producció d’ener-
gia verda. En aquest sentit, el 2010 
el nostre Ajuntament va prometre 
iniciar un projecte d’instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques a les 
cobertes dels equipaments munici-
pals, que havien de permetre produir 
més de 800.000 Kwh a l’any. De totes 
aquestes plaques, les úniques que es 
van instal·lar són a la nau de Via pú-
blica, al pavelló Puigverd i al Parc de 
Bombers, amb una producció anual 

de 75.000 kwh, molt lluny de la pro-
posta inicial, i sobretot, sense cap vo-
luntat per part de l’equip de govern 
de continuar el projecte o buscar-ne 
alternatives.
Per tot això des de Decidim esperem 
que l’alcalde pregoni amb coherèn-
cia la voluntat de prescindir d’aque-
lles empreses que especulen i fan ne-
goci amb els serveis que es presten 
a la ciutadania. I, si és possible, que 
escolti de tant en tant a l’oposició ja 
que de propostes no n’han faltat mai.

sempre amb bufandes i mocadors bro-
dats que havia fet ella mateixa.
Una visita que sempre ens sorprenia 
era la que fèiem a la tia Ramona, una 
dona sempre malalta, pàl·lida com la 
cera, amb un fil de veu, gairebé invà-
lida. Havíem d’escoltar el relat deles 
seves dolences. Començant pel cap 
i acabant pels peus, no hi havia cap 
part del cos alliberada. I era com si 
ens haguessin dut a veure la Passió 
d’Esparreguera. Estava convençuda 
que la seva mala salut era un càstig 

ció política del país. La República 
no ha de ser un ens únic, uniforme i 
immutable, sinó una xarxa subsidi-
ària d’administracions, serveis i ins-
titucions. I tot rau, també, en enten-
dre que el dret a l’educació és un dret 
personal i, alhora, social.
Responsabilitat de tothom.
*portaveu d’ERC
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Tauler d’Anuncis Municipal

+ InFo: 
www.castellarvalles.cat

dijous 23 de febrer 
sortida a les 9 hdes de la pl. del 
mercat.
recorregut de 3 km i dificultat baixa.

itinerari: recorregut per la història 
de can tolrà i passi d’imatges de les 
sortides del curs anterior. 

inscripcions: 20 i 21 de febrer, de 9 
a 14 h a la regidoria de programes 
socials (espai tolrà).

VInE I CAMInA+60: 
ESpECIAL DIJoUS gRAS 

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

Dies: del 20 al 24 de febrer
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota la 
setmana ens disfressem! i dimecres 
22, també per a famílies amb infants 
de totes les edats, inclosos els menors 
de 3 anys. el mateix dimecres el 
grup de grans anirà al rocòdrom 
a practicar escalada.

TALLERS SETMAnALS DE 
LA LUDoTECA 

+ InFo: 
www.castellarvalles.cat

+ InFo: 
www.castellarvalles.cat

Fins al 25 de febrer podeu venir a la 
ludoteca municipal les 3 moreres 
(c. sala Boadella) a intercanviar 
disfresses i complements. per 
cadascun que porteu podreu 
endur-vos alguna de les peces que 
hi trobaràs exposades.

recordeu l’horari: de dilluns 
a divendres, de 17 a 19.30 h i 
dissabtes, d’11.30 a 13.30 h.

ja és obert el període d’inscripció 
per als artesans alimentaris que 
vulguin participar a la Fira de sant 
josep d’enguany (19 de març), 
que se celebrarà a la plaça de la 
Fàbrica nova. consulteu al web 
municipal els requisits necessaris 
per formalitzar la inscripció, que és 
oberta fins al 20 de febrer.

InTERCAnVI DE 
DISFRESSES 

InSCRIpCIonS FIRA 
DE SAnT JoSEp 

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 18 de febrer, 
pl. d’Emili Altimira.

properes setmanes:

Ds. 25 de febrer, 
pl. de la llibertat
Ds. 04 de març, 
parc de canyelles

ITINERARIS DE NATURA PER A GENT GRAN

Vine i 
camina

gastronomia

La moda dels ‘gastrobars’

A rebuf de la moda de les tapes, pla-
tets i racions de què parlàvem dies 
enrere, ha sorgit un nou concepte de 
local de restauració, a cavall entre el 
bar i el restaurant: el gastrobar. Nom 
que a vegades només suposa un canvi 
de cartell, i altres respon realment a 
una nova filosofia, la d’oferir en for-
mat popular, amb racions més petites 
i no tan cares, receptes elaborades 
que segueixen tècniques i produc-
tes posats de moda pels grans xefs.

En un gastrobar no trobarem 
uns calamars a la romana normals, 
probablement ens els donaran amb 
un arrebossat negre (tenyit amb la 
tinta del calamar) o acompanyat 
d’una maionesa del mateix color.

No hi faltaran productes de moda 
com l’alvocat, la presa ibèrica, la can-
salada cuita a baixa temperatura o el 
verat marinat, i si demanem escopinyes 
no ens les serviran amb un tall de lli-
mona, sinó  amb algun altre cítric exò-
tic com el yuzu o amb una salsa thai.

Si ens porten el menjar en plats 
petits o de pissarra, no hi ha estova-
lles i la carta la llegim en grans pis-
sarres a les parets, ja no hi ha dubte 
que som en un gastrobar.

El concepte també ha arribat 
a Castellar amb un digne represen-
tant, el Nigromante; sempre que hi 
hem anat n’hem sortit satisfets tant 

pel menjar com pel tracte. I no som 
pas els únics: aquest gastrobar ha 
guanyat les dues últimes edicions 
del Corretapa per votació popular.

Entre setmana, ofereixen un 
menú diari a 10,90€ amb plats vari-
ats i sempre amb un toc actual, i que 
segons ens ha explicat algun client 
constitueix un dels punts forts del 
Nigromante.

Nosaltres sempre hi hem men-
jat a la carta. O potser hauríem de dir 
a la pissarra, perquè com a bon gas-
trobar, una gran pissarra presideix 
el menjador, no gaire gran (30 cadi-
res vam comptar) on hi ha apunta-
des les tapes, platets, brasa, postres 
i vins a copes, una altra caracterís-
tica d’aquests locals, on no t’has de 
quedar amb una ampolla per a tots 
els comensals, sinó que cadascú pot 
beure el que més li agradi. A més, hi 
ha plats del dia que canta el cambrer, 
entre els quals fa dos  diumenges ofe-
rien ous estrellats amb foie i tòfona.

Vaig voler tastar una tapa típi-
ca i tòpica que demano sovint perquè 
la busco ben feta i costa: patates bra-
ves. Aquí les patates són bones, ben 
cuites, però falla també la salsa; a la 
nostra filla de dos anys li va encan-
tar, precisament perquè s’assembla-
va més a una salsa rosa que a una ve-
ritable salsa brava.

En canvi, les xips d’albergínia i 
mel, poc olioses, cruixents, s’han de 
demanar sí o sí. Com el pa de coca 

el 
Menjador

Aneu-hi: si us agrada la cuina 
moderna amb mesura

nigromante

Fugiu-ne: si sou vegetarians 
o vegans

c. Dr. carretero i coll, 5
tel. 936248891
facebook: nigrogastrobar

brasa i hamburgueses.
De les postres, per als format-

gers la taula de formatges Montbrú 
de Moià i el pastís de la mateixa casa, 
entre una oferta prou àmplia.

Després d’aquesta darrera vi-
sita, veig que la cuina segueix a molt 
bon nivell, tot i que hi vaig trobar a 
faltar més peix i alguna cosa de ma-
risc i, sobretot, algun plat vegetal a 
més de les xips d’albergínia. Els preus 
han pujat una mica però mantenen 
una bona relació qualitat-preu, es 
pot menjar bé per 25 €. 

amb tomàquet, ben torrat, cruixent...
L’arròs negre de rap i gambes 

també ens va agradar, el gra solt i al 
punt, només faltava, al meu parer, 
que ens oferissin allioli  per acompa-
nyar-lo. I també ens va convèncer el 
pop a la brasa, amb dues salses, una 
que podia ser romesco i una d’her-
bes, més habitual per acompanyar 
carns, però que hi quedava d’allò més 
bé. Les patates de l’acompanyament 
les haurien de servir més calentes.

Qui busqui coses senzilles tro-
barà una dotzena d’especialitats a la 

 Manel Bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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El CB Colobrers monopolitza 
la lliga Barcelona

la superioritat del campió de la 
lliga de Barcelona de Bitlles és tal, 
que després de la jornada 7 de lliga, 
ocupa la 1a i la 2a posició al grup B. el 

colobrers Blau és líder amb 13 vic-
tòries i una derrota, seguit del colo-
brers amb 10-4. els Blaus van supe-
rar al riudebitlles (376-30 a 338-26 
i 358-26 a 303-20) i el colobrers va 
superar al sant martí sarroca (291-
19 a 368-29 i 307-21 a 335-24).

El 1r Duatló de carretera de 
Castellar, escalfa motors

Quan ja només queda una setmana 
per la primera edició (26 febrer) del 
duatló de carretera Vila de castellar, 
el dimensiontri farà aquest dissabte 

els entrenaments oficials de la prova 
als circuits de ciclisme i atletisme es-
tablerts per a la prova. aquesta edició 
també serà puntuable pel 1r campi-
onat de catalunya de policies i bom-
bers, pel que s’espera una afluència 
massiva de participants.

L’empat sumat per l’HC Castellar no  
va  ser el resultat més just per un equip 
que va buidar-se durant els 50 minuts 
de joc, enfront un HC Sentmenat que 
va aprofitar dues directes per empa-
tar a quatre. El derbi vallesà acaba-
va amb repartiment de punts entre 
dos contrincants que van disputar 
un derbi d’alta tensió i d’alta intensi-
tat en un Dani Pedrosa ple a vessar.

A més, aquest era el dia escollit 
per estrenar el nou equipament amb 
els patrocinis que ocuparan l’espai 
abans buit de la samarreta, on el grana 
agafa més intensitat i les formes que-
den més netes, lluint al centre l’imago-
tip de l’empresa GasN2 , curiosament 
radicada a Sentmenat.

El Pedrosa era ple de nens que 
portaven la segona equipació, groga en 
degradat fins a grana a la part inferior, 
deixant de banda la groga amb l’este-
lada negra feta servir fins ara. La nova 
imatge de l’equip dota de més consis-
tència al club, que a poc a poc va ma-
durant al seu estil i marcant caràcter, 
que a la grada es tornava sorollós i im-
pacient per començar un partit que 
s’havia d’endarrerir fins a 35 minuts, 
pel retard de les categories inferiors.

Els de Fidel Truyols arribaven 
amb la baixa de Joel Fernández, ex-
pulsat a l’últim partit de lliga enfront 
del Ripollet i amb reforços del Segona 
Catalana a la banqueta. Els de Sent-
menat ho feien amb alguns dels juga-
dors del Nacional Catalana, que al matí 
havia superat al CH Caldes per 2-1.

L’inici no decebia a ningú i el pri-
mer atac era pels de Truyols, que tot 

i no veure porteria, ja ensenyaven la 
primera de les cartes. Els blaus però, 
enviaven el primer xut al travesser 
en només 30 segons de joc i deixaven 
veure que no donarien el braç a tòr-
cer tan fàcilment.

La intensitat al terratzo era bru-
tal i l’anada i tornada d’ambdós equips 
feia vibrar la grada. Era Marcel Mont-
llor qui obria el marcador al cap de 
quatre minuts, aprofitant en sego-
na jugada el refús defensiu del por-

empat en un derbi d’alta tensió (4-4) 

L’emoció va presidir el derbi entre el Castellar i el Sentmenat a unes grades que es van omplir de gom a gom. || Q.pascual

 l’hc castellar mereix més, però acaba sumant un punt contra el sentmenat, en un intens partit al Dani Pedrosa 

  Albert San Andrés El Pedrosa tornava a esclatar 
d’alegria. Una alegria que durava 
només dos minuts, ja que els de casa 
feien la desena falta. Montsonís era 
l’encarregat de marcar la directa, 
després d’uns segons de suspens, ja 
que Ruiz aturava en primera instàn-
cia, però la pilota li passava per sota 
lentament sense poder fer res.

Vegas no aprofitava poc després 
la 10a dels blaus i el partit es conver-
tia en un atac constant de l’equip local, 
amb ocasions de Comas, Marcel i Tan-
tinyà. El setge era constant, però la 
seguretat de Russell i la seva defensa 
evitaven danys majors.

Però els sentmenatencs torna-
ven a fer gala de la seva efectivitat, em-
patant en una jugada aïllada i enviant 
una pilota al pal poc després. El Caste-
llar no es desanimava i seguia insistint. 
Tantinyà li col·locava des de la dreta a 
Vegas, que rematava a gol (4-3) i feia 
que el seu equip es tornés a créixer.

Però la cinquena falta, donava 
l’ocasió al visitant Montsonís per ano-
tar la segona directa a 2:48 del final i 
aconseguir un empat a quatre que ja 
no es mouria fins al final. Poc premi 
per a l’esforç desfermat dels locals, 
que es jugaven sortir de posicions 
de descens.

“De vegades el premi no és tot 
el que mereixes. Ens han empatat 
amb dues pilotes aturades i nosal-
tres hem fallat la nostra i això aca-
bava desequilibrant. Amb una mica 
més de sort el premi hauria d’ha-
ver estat millor” va explicar Fidel 
Truyols en acabar els 50 minuts.

Els de Fidel Truyols igualen a 16 
punts amb Mollet i Amposta i queden 
a només un del Calafell.  

ter Arnau Russell. Tot girava de cara 
i més quan tres minuts després una 
combinació donava com a fruit un nou 
gol, aquesta vegada de Jordi Vegas 
(2-0). El Sentmenat però, no afluixa-
va el ritme i seguia buscant obrir el 
seu marcador, fent treballar de va-
lent Sergio Ruiz.

La feina dels visitants rebia 
premi als 12 minuts amb un xut llu-
nyà d’Èrik, que sorprenia a tothom, 
enfonsant la pilota a la porteria de 

Ruiz. Encara quedava temps per molt 
i Vegas perdonava el tercer abans del 
descans, sol davant del porter.

El descans no calmava la inten-
sitat i la pressió. Els de Truyols tor-
naven a sortir a menjar-se les pedres 
del terratzo i una contra entre Guillem 
Plans, Gerard Tantinyà i Jordi Vegas, 
finalitzava amb gol d’aquest últim, que 
aturava la pilota a l’esquerra i amb 
una sang freda impressionant, mira-
va, apuntava i marcava.
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Per a més informació sobre el 
funcionament del procés: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS

2017
Què és?

• Procés dotat amb 150.000 euros en con-
cepte d’inversions: 100.000 euros es desti-

naran a propostes que tinguin un pressupost 
màxim de 50.000 euros cadascuna (IVA in-

clòs) i 50.000 euros es destinaran a propostes 
que tinguin un pressupost màxim de 10.000 

euros cadascuna (IVA inclòs)
Qui pot presentar propostes?

• Persones empadronades a Castellar del Vallès.
• Entitats i grups de persones que constin al 

registre municipal.
• Consell d’infants.

Com es poden presentar?
Omplint una fitxa que es pot trobar:

• A la web municipal.
• Presencialment al SAC.

Quan es poden presentar?
• Fins a l’1 de març de 2017, inclòs. 

esports

Després de dues victòries consecu-
tives, el FS Farmàcia Yangüela Cas-
tellar ha caigut contra el Futsal Lliçà 
d’Amunt per 0-5, un marcador que no 
reflecteix la realitat viscuda al Joaquim 
Blume, on la dupla arbitral també va 
gaudir de part del protagonisme.

el lliçà, una piconadora  
el fs castellar 
cau golejat (0-5)
enfront d’un 
experimentat rival

Els locals dominaven el ritme del 
partit als primers minuts, amb un estil 
ofensiu i ràpid, però amb arribades a 
les dues porteries. 

Roger Carrera era tombat en un 
llançament de córner del Lliçà provo-
cant la primera jugada polèmica del 
partit, ja que en el remat, el visitant 
Marc Lou aconseguia obrir el marca-
dor. Els problemes dels castellarencs 
encara havien de créixer més i a 15 se-
gons pel final, Víctor Del Olmo veia la 
segona groga després d’una entrada, 
deixant als seus amb un home menys 
abans del descans.

Aquesta expulsió propiciava que 
al cap de 41 segons de l’inici de la segona 
part, el Lliçà pogués fer una combina-
ció perfecta entre els quatre jugadors 

FUTBoL SALA | 3A Divisió

de camp, per batre Josep Maria Mar-
tínez i aconseguir el 0-2. El tercer ar-
ribava en una contra aïllada a set del 
final,  quan més dominaven els locals.

Burgos es veia obligat a jugar de 
cinc amb Carrera durant els últims 
cinc minuts i les circumstàncies pro-
piciaven que els visitants arrodonissin 
la golejada a porteria buida.

Burgos va explicar que “acabo 
dolgut per com s’ha produït la derro-
ta. El marcador no reflecteix el que 
s’ha vist. Hi ha hagut dues parts, a 
la primera hem portat el pes del par-
tit i un error arbitral ens descentra 
per complet”

Tot i la derrota, l’equip no cau en 
descens abans de visitar al Canet, líder 
del grup 1 de Tercera.  

Víctor Del olmo, 

lluita una pilota, 

abans de ser 

expulsat al límit 

del descans.
|| a.san andrés

El punt sumat després d’un nou empat contra el San Lorenzo de Terrassa 
(1-1) segueix alimentant les esperances de la UE Castellar, que suma per 
setena jornada consecutiva i ja fa dos mesos i mig que no coneix la derro-
ta. L’equip de Juan Antonio Roldán, amb només tres partits perduts a la 
lliga -els mateixos que el Cardedeu, líder destacat del grup 4 de 2a catala-
na- s’erigeix en el rei de l’empat, igualant amb el número de victòries (9) 
en les 21 jornades disputades fins ara.

Jairo Díaz va obrir el marcador amb només cinc minuts de joc, però 
dos minuts després, Omar Qanni igualava pels de Mariano Guerrero. El 
porter castellarenc Marc Ollé era substituït per Joel Canelada al minut 12 
després d’una forta topada, de la que es recupera bé. Canelada, del juve-
nil C, debutava en lliga amb el primer equip. El marcador ja no es mouria 
en els següents 78 minuts, repartint els punts entre els dos rivals. La Unió 
Esportiva segueix en cinquena posició a només un punt del Sant Quirze, 
quart i a cinc del Can Rull, segon classificat en posició de promoció d’as-
cens i pròxim equip que visitarà el Pepín Valls.

Pel que fa a la UE Castellar B, l’equip de Nakor Bueno segueix creient en 
la salvació després de superar a la Peña Deportiva Pajaril per tres gols a dos 
(Estrada 8’, Hernández 69’ i Orellana 89’) i sumar la segona victòria consecuti-
va. Amb un partit menys, el filial és a només cinc punts de la salvació.  || a.s.a.

empat a terrassa (1-1) 
i victòria del ‘b’ (3-2)

Jairo Díaz va anotar el gol de la UE Castellar enfront del San Lorenzo. || a.san andrés

FUTBoL | 2A cAtAlAnA

  Albert San Andrés



DEL 17 AL 23 DE fEbrEr DE 2017 15

Amb el suport de:

Reserva d’entrades i abonaments: 
www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica

esports

L’inici de la temporada per a la tenista 
castellarenca Georgina Garcia no ha 
pogut ser millor, aconseguint la victò-
ria al primer torneig disputat a la ciu-
tat tunísia de Hammamet. L’Huracà, 
cap de sèrie número dos, va superar 

Àfrica, la terra promesa 
de georgina garcia

georgina garcia amb el trofeu de campiona, acompanyada del seu entrenador. || cedida

la tennista 
castellarenca guanya 
el primer torneig 
de la temporada

a la final a la número ú i vigent gua-
nyadora del torneig de terra batuda, 
la suïssa Jil Teichmann.

La intensa preparació de Gar-
cia durant aquesta pretemporada 
ja dóna els seus fruits i a poc a poc 
l’acosta al seu objectiu de classifi-
car-se per a un dels quatre grans del 
circuit WTA de la temporada.

Amb tres títols consecutius, 
Àfrica es converteix en la terra pro-
mesa de la castellarenca, que suma 
la victòria a Hammamet a les que va 
aconseguir la temporada 2016 a Ca-
sablanca i Rabat (Marroc).

L’espectacular ciutat tunecina 
acollia una nova edició del torneig de 
15.000 dòlars -en edicions anteriors 

TEnnIS | WtA va ser un 10k- i Garcia començava 
superant a primera ronda a la jove 
promesa sèrbia de 17 anys, Mia Mi-
jatovic per un doble 6-0.

La russa Yulia Kulikova feia tre-
ballar de valent a segona ronda (4-6, 
6-4, 6-4) i la nord-americana Anasta-
sia Nefedova tampoc donava facilitats 
als quarts de final (5-7,6-2,6-1).

Un altre russa, Vasilisa Apona-
senko era l’últim esglaó per accedir 
a la final i l’esquerrana la superava en 
tres sets (6-3, 3-6, 6-2), per trobar-se a 
la final amb Jil Teichmann (WTA 213).

Garcia aixecava un 2-5 al pri-
mer set de manera magistral, per 
acabar imposant-se per 7-5 i arra-
sar per 6-2 al segon set.

El servei més potent del circuit 
femení aconsegueix la primera victò-
ria de la temporada i suma 12 impor-
tants punts, que la deixaran en la po-
sició 272 del rànquing WTA.

A l’Huracà encara li resten dues 
setmanes d’estada a Tunísia, on par-
ticiparà en el mixte de la mateixa 
ciutat, abans de marxar al pròxim 
destí: la Xina.  

El CB Castellar torna a caure en lliga. || a.san andrés

BàSqUET | c. cAtAlunyA

Desfeta a 
Tortosa 
(86-45)

El CB Castellar va tornar a caure 
contundentment en lliga. Aquesta 
vegada va ser el CB Cantaires tor-
tosí qui va passar per sobre dels de 
Carles Company amb una diferèn-
cia final de 41 punts (86-45) i ja és la 
pitjor defensa de la Copa Catalunya 
amb 1251 punts en contra.

En una nova jornada sense in-
teriors purs, els groc-i-negres van 
sortir escaldats del pavelló de Fer-
reries de Tortosa, on no podien fer 
res davant la magnífica actuació del 
nord-americà Joel Kindred, que amb 
30 punts, 10 rebots i una valoració de 
41, va ser el millor del partit.

Els de Company van aguantar els 
primers cinc minuts de partit (11-12), 
però l’equip de Claudio César Prieto, 
ràpidament va imposar la seva major 
qualitat sobre el parquet, manant a 
plaer la resta del temps.

Amb un parcial de 10 punts al 
final del primer període (24-14), els 
castellarencs marxaven al descans 
amb una diferència insalvable de 21 
punts (46-25).

El sever correctiu s’ampliava a 
la tercera part (58-36), per noquejar 
completament a l’últim període, on 
els de l’Ebre aconseguien un parci-
al de 28 a 9 i esborraven literalment 
els de Castellar de la pista.

Els millors de l’equip visitant 
van ser Marc Algar (11 punts) i David 
Junyent (10).

Amb un balanç de 2-14, el CB 
Castellar rebrà aquest diumenge al 
seu màxim rival per evitar el descens 
directe, el CB Viladecans (1-15), equip 
que ja va guanyar als de Company a la 
primera volta, sumant l’única victò-
ria des de principi de temporada, pel 
que l’equip necessitarà tot el suport de 
l’afició aquest diumenge a les 19:00 h 
al Pavelló Puigverd.  || a.san andrés

  Albert San Andrés
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Jordi Torrents (dreta) a la pista coberta de gallur. || instagram j.t.

Els Triatlètics, 
en forma 
Josep blasco acaba 44è a 
la duatló de banyoles 

Després d’aconseguir la 3a millor marca espa-
nyola de l’any als 3000 metres (7’57”97) i 2a en 
categoria promesa (8a històrica), Jordi Tor-
rents va aconseguir la mínima per participar 
en els campionats d’Espanya en pista coberta 
a les instal·lacions de Gallur (Madrid). El que 
potser no esperava l’atleta va ser la surrealista 
cursa que li esperava viure a la final dels 1.500 
metres, que finalment va haver-se d’anul·lar.

L’atleta castellarenc es classificava en 
segona posició (4’01”34) a la semifinal de dis-
sabte, pel darrere de Llorenç Esteve (4:01.31) 
de la JAS sabadellenca, acompanyat per l’atle-
ta del FC Barcelona, Marc Zúñiga, amb idèn-
tic temps. A les 13 h de diumenge es donava 

el tret de sortida a la final i amb només volta i 
mitja, els jutges de pista ja van canviar el rètol 
de cinc voltes, en lloc del de sis. El caos va apo-
derar-se d’alguns participants, entre els que 
trobàvem a Torrents, ja que això els torçava 
l’estratègia preparada.

“Vaig adonar-me de l’error, però no 
hi vaig pensar més, pensant que ho corre-
girien i calculant les forces per 1.500 me-
tres” va explicar Torrents a les xarxes i no els 
1.300 que van fer-se finalment, pel que es va 
anul·lar la prova i va quedar desert el premi. 
Aquesta setmana el de Castellar participarà 
al Campionat absolut d’Espanya de pista co-
berta..  || a.s.a.

Caos a la pista coberta de Gallur

La secció de triatló del Club Atlètic Castellar ha començat 
l’any amb força i va ser present a diverses proves durant 
aquest cap de setmana. Josep Blasco (1:04:20) va parti-
cipar en el duatló de Banyoles aconseguint una meritòria 
44a posició absoluta, d’entre 173 participants i va entrar al 
Top10 en la categoria G35-39 amb una setena posició final. 

El club també va tenir cinc atletes d’entre els 3500 
participants en la Cursa Popular Benèfica contra el Càn-
cer, que va celebrar-se a Sabadell amb una distància de 
5000 metres i amb l’objectiu de recaptar fons per la llui-
ta contra aquesta malaltia.

A més, els 21,097 km de la Mitja Marató de Barcelo-
na de diumenge també van ser completats per quatre at-
letes més del CAC.  || a.s.a.

TRIATLó | triAtlètics

ATLETISME | PistA cobertA

Vic riuprimer - cardedeu 1-1
San Lorenzo - UE Castellar 1-1
les Franqueses - la torreta 2-1
sant Quirze - sabadell n. 1-2
can rull - terrassa 1906 5-3
Berga - molletense 3-0
matadepera - caldes m. 2-1
gironella - Bellavista m. 1-0
roda de ter - sallent 2-1

cambrils - ripollet 2-6
amposta - reus ploms 3-4
igualada - sant Feliu 5-5
Bell-lloc - sant cugat 1-4
caldes m. - mollet 4-2
Vila-seca - calafell pendent
juneda - Valls 4-4
HC Castellar - Sentmenat 4-4

montsant - Vacarisses 3-3
arenys de munt - canet 2-5
montcada - Fe grama 5-0
FS Castellar - Lliçà d’Amunt 0-5
aliança m. - sant joan V. 6-2
sant cugat - isur 4-9
pineda - centelles 6-3
arrels - premià de m. 6-3

salle reus - lluïsos 70-64
Viladecans - roser 57-79
collblanc B - ciutat Vella 81-80
sese - torreforta 78-95
alpicat - salou 68-69
esparreguera - sant Boi 87 - 52
Cantaires - CB Castellar 86-45

FUTBoL FUTBoL SALA BàSqUET HoqUEI pATInS
segonA cAtAlAnA · gruP iv · J21 tercerA Divisió · gruP i, J 18 coPA cAtAlunyA · gruP ii · J16 PrimerA cAtAlAnA · gruP b · J18

Fc cardedeu 44 21 13 5 3
can rull rt 41 21 13 2 6
cF sabadell nord 39 21 12 3 6
Fc sant Quirze 37 21 11 4 6
UE Castellar 36 21 9 9 3
les Franqueses cF 34 20 9 7 4
ud molletense 33 21 10 3 8
Fc matadepera 32 21 9 5 7
ce sallent 29 21 9 2 10
ce Berga 29 21 8 5 8
Vic riuprimer rFc 29 20 8 5 7
cFa gironella 29 21 8 5 8
ud san lorenzo 25 21 7 4 10
terrassa Fc 1906  24 21 6 6 9
Bellavista milán 22 21 6 4 11
cF caldes montbui 17 21 4 5 12
ce roda de ter 17 21 5 2 14
cF la torreta 9 21 3 0 18

canet Fs 40 17 13 1 3
aliança mataró ce 40 18 13 1 4
Futsal lliçà d’a. 39 17 13 0 4
ce Vacarisses 34 18 11 1 6
Fe grama 34 18 11 1 6
isur Fs 29 18 8 5 5
Fs montsant 27 18 7 6 5
cover premia cFs 26 17 8 2 7
cFs montcada 25 18 8 1 9
sant cugat Fs 25 18 8 1 9
aeFs arrels 22 18 6 4 8
FS Castellar 21 18 6 3 9
centelles ae 17 18 5 2 11
san joan de V. Fs  15 18 5 0 13
cFs arenys de m. 10 18 3 1 14
Fs pineda de mar 7 17 2 1 14

cB esparreguera   16 13 3
roser  16 13 3
cB salou   16 12 4
sese  16 11 5
cB cantaires tortosa 16 10 6
salle reus  16 9 7
aec collblanc B  16 9 7
ad torreforta  16 9 7
cB ciutat Vella  16 8 8
lluïsos de gràcia  16 6 10
cB alpicat   16 5 11
Bàsquet sant Boi  16 4 12
CB Castellar  16 2 14
cB Viladecans   16 1 15

CLASSIFICACIó  pJ pg ppCLASSIFICACIó pT pJ pg pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pg pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pg pE pp

cn reus ploms 41 18 13 2 3
cH Vila-seca 40 17 13 1 3
cp Bell-lloc 38 18 12 2 4
igualada Hc 37 18 11 4 3
caldes montbui 31 18 9 4 5
ll-llista juneda 28 18 8 4 6
Hc sentmenat 28 18 9 2 7
cHp sant Feliu 26 18 7 5 6
pHc sant cugat 25 18 7 4 7
cH ripollet 21 18 6 3 9
cp calafell 17 17 5 2 10
cHp amposta 16 18 4 4 10
mollet Hc 16 18 4 4 10
HC Castellar 16 18 4 4 10
Hc Valls 15 18 4 3 11
cambrils cH 8 18 2 2 14

FUTBoL (UE Castellar)

DISSABTE 18 febrer
pepín Valls
10:30 benjamí e - cerdanyola 
11:30    benjamí a - sabadellenca ue
11:30     fem cadet inf - ullastrell cF
13:45    infantil B - sant Quirze
15:30   infantil d - pB sant cugat 
17:30   juvenil a - mollet uecF 
19:30   cadet B - eF Bonaire 

partits a fora
10:30  cerdanyola Vallès Fc - aleví e 
10:30    pB sant cugat - aleví F
11:00    can trias ud - benjamí B
11:30    eF Barberà - prebenjamí c 
12:00    sabadellenca ue - benjamí d
12:30    castellbisbal ue - aleví e
14:00    can rull r. t. cFu - infantil a
14:15    eF Barberà - prebenjamí B
16:15    sant Quirze - cadet c
16:30    sant pere nord cF - juvenil B

DIUMEngE 19 febrer
pepín Valls
10:00   prebenjamí a - Badia
12:15     amateur 2a - can rull
14:30   juvenil c - rubí ue

partits a fora
10:05  eF sabadell - infantil c
12:30    sant Quirze - cadet a
13:00    Vila olímpica ce - aleví B
17:00    sant andreu - amateur 3a 

BàSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 18 febrer
pavelló puigverd
09:00  mini - cB cornellà

partits a fora
09:30    sferic terrassa - mini 
12:00    cn caldes - cadet 
16:00    acB palau -  júnior 

DIUMEngE 19 febrer
pavelló puigverd
09:00   cadet fem - ce gelida
10:30     júnior fem - ceB sant jordi
17:00     sots 21 - canovelles Bc
19:00     sènior a - cB Viladecans
 
partits a fora
09:30   ue sant cugat - infantil 
16:15    Basquet pia - sènior B 
17:30   ue sant cugat - cadet 

FUTBoL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 18 febrer
pavelló Joaquim Blume 
12:00   prebenjamí B - ceFs manlleu 
17:15     juvenil a - lloret cB

partits a fora
10:30    Franciscans - aleví a
12:30    ce dms - cadet a
15:00    sant cugat Fs - benjamí a
16:15    sant cugat Fs - cadet B
17:30    ce gonzález serra - juvenil B
17:35    sport s. santa p. - aleví B
18:00    canet Fs - sènior 3a
19:30    eF Barberà - sènior 2a

DIUMEngE 19 febrer
pavelló Joaquim Blume
11:00     infantil B - Horta Fsc 

partits a fora
10:15    Futsal mataró ce - infantil a

HoqUEI  (HC Castellar)

DIVEnDRES 17 febrer
partits a fora
21:45    cn reus ploms - sènior 1 cat

DISSABTE 18 febrer
pavelló Dani pedrosa
16:00   aleví a - cH santa perpètua
17:00   aleví B - Vilassar Hc
18:30   infantil B - Hc sentmenat
19:45    infantil a - caldes

partits a fora
16:30  caldes - iniciació a
18:00  Vilassar Hc - sènior 2 cat

DIUMEngE 19 febrer
pavelló Dani pedrosa
11:00    prebenjamí - sant cugat
12:00   benjamí a - cH castellet
13:00   benjamí B - cp Vic
 

AgEnDA
setmAnA Del 17 Al 23 De febrer
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Si busques feina contac-
ta amb el Servei Local 
d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

· Lampista oficial 1a
· Pintor/a industrial
· Especialistes en soldadura
· Fresador/a
· Oficial de mecanització de peces
· Peó ajudant de taller
· Sushiman
· Cuiner/a
· Cambrer/a
· Ajudant/a de cuina
· Mosso/a de magatzem / caixer/a
· Netejador/a particular
· Auxiliar de fleca – oficial 2a
· Brodador/a
· Comercial
· Responsable comptable amb anglès
· Comptable-fiscal
· Responsable departament laboral assessoria

Setmana del 9 al 15 de febrer
Es necessita:

Consulteu les bases a www.lactual.cat
i a www.castellarvalles.cat

Presentació de propostes fins al 24 de març 
a l’a/e. microrelats@castellarvalles.cat 

IV PREMI DE LITERATURA 
BREU L’ACTUAL
Microrelat i poesia breu

Tema: Lliure
Categories:
Juvenil (joves nascuts entre 
1999 i 2002 –només microrelat-)
Adulta (més de 18 anys 
–microrelat i poesia breu-)

Premis per categoria:
1r: llibre electrònic valorat en 100 € aprox.
2n: val de 60 € en llibres* 
3r: val de 30 € en llibres* 
I la publicació dels textos a L’Actual del 
divendres 28/04
*Llibreria Vallès o Espai Lector Nobel

Extensió màxima:
Microrelat: 
300 paraules
Poesia breu:
500 paraules

INSCRIPCIONS CURS 2016-2017
Cursos presencials i semipresencials

Inscripcions exalumnes 
i preferents:
7 i 8 de febrer

Proves de col·locació i inscrip-
cions per a nous alumnes:
Del 8 al 21 de febrer 
(demaneu dia i hora)

Horari d’inscripcions:
Matins de 10 a 13 h i tardes 
de dl., dt. i dj. de 17 a 19 h

publicitat

Dissabte 18 de febrer 

De 9 a 14 h – C. Montcada
Tast de botifarra d’ou, 
sushi català i cervesa
Gentilesa de Cárnicas Merche

Divendres 24 de febrer

Matí – places de Castellar
Trobada d’en Carnestoltes 
amb les escoles
Festa amb el grup Bufanúvols

17 h – Pl. d’El Mirador
Danses d’en Carnestoltes 
amb Bufanúvols

17.30 h – d’El Mirador
Arribada oficial d’en Carnes-
toltes, rei del Carnaval

22.00 h – Blue Hall & Sala Blava 
de l’Espai Tolrà
Nit de festa carnavalera 2017
Organització: Deejays del Revés

Dissabte 25 de febrer

10.00 h - C. Major 
“Aeroport internacional”
Organització: Botiguers, voluntaris i veïnat 
del c. Major

17.00 h – C. de Portugal
Concentració de carrosses, compar-
ses i xarangues

17.30 h – C. de Portugal
Arribada d’en Carnestoltes i inici 
de la Rua 
Atenció! Nou recorregut: 
c. Portugal, Lleida, av. Sant Esteve, c. 
Sant Pere Ullastre, País Valencià, Balmes, 
Pare Borrell, Lleida, Portugal i Espai Tolrà
Durant la Rua, recollida d’ous a càrrec 
de Colònies i Esplai Xiribec
Hi col·labora: Grup Il·lusió 

19.30 h – Pl. de la Fàbrica Nova
Discurs d’en Carnestoltes, lliurament 
de premis de la Rua i 30a truitada po-
pular a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec

Diumenge 26 de febrer

18.00 h – Sala Blava de 
l’Espai Tolrà
Gran ball de disfresses 
amb el Grup Leyenda
Organització: Amics del 
Ball de Saló

Consulta el programa 
complet i les normes de 
la Rua a: 
www.castellarvalles.cat/carnaval
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homenatge per descobrir Abarcat 
l’Auditori va acollir 
dissabte un espectacle 
per reivindicar la 
figura de mossèn 
Joan Abarcat

L’interès local per la figura de Mos-
sèn Joan Abarcat es va denotar amb 
l’assistència de 200 persones a l’Au-
ditori Municipal dissabte passat. A 
les 18.30 hores es va programar un 
acte per homenatjar l’artista torto-
sí que va viure i va donar vida cultu-
ral a Castellar del Vallès.

Es tractava d’un acte organit-
zat per diverses entitats i persones 
de la vila i promogut per La Pedra 
Fina que, aprofitant que el 2016 es 
celebraven els 100 anys de la seva 
composició més coneguda, Els pas-
tors cantaires de Betlem, van veure 
la importància de mostrar pública-
ment l’obra de Mn. Joan Abarcat com 
a poeta, escriptor de teatre, músic i 
compositor. Molts castellarencs as-
sociaven únicament Abarcat amb la 
sarsuela nadalenca dels pastorets i 
amb l’esdeveniment es buscava mos-
trar “la part més desconeguda del 
personatge”, va afirmar Joan Se-
llent, un dels organitzadors de l’acte.

Les facetes d’autor de poesia 
popular, de compositor musical i 
instrumentista i d’autor teatral van 
organitzar la commemoració de dis-
sabte que va presentar i conduir el 
traductor castellarenc, Joan Sellent. 
Amb el poema La vespra de la Cinta 
—que narra la celebració de la festa 
de Tortosa en honor a la patrona de 
la ciutat, la Verge de la Cinta— Eu-
làlia Vilarasau i Josep M. Roviralta 
van agafar accent tortosí per acostar 
als assistents als orígens d’Abarcat i 
a la seva poesia.

Tot seguit, va ser la música la 
que va seguir ensenyant la capacitat 
artística del personatge. Possible-
ment “l’aspecte més important és el 
musical, era un compositor impor-
tant”, va expressar Sellent. Primer, 
mitjançant un tastet de cançons amb 
la veu de Mariona Roca i l’acompa-
nyament instrumental de Biel Miró 
al trombó, Guida Miró al piano, Laia 
Rocavert al violoncel i Carles Miró al 
violí que van interpretar No m’oblides 
amb lletra de Mn. J. Verdaguer i mú-
sica d’Abarcat, Nadala amb lletra de 
Mn. Emili Riera i música d’Abarcat i, 
finalment, Stella Matutina, una peça 
pròpia de Mn. Joan Abarcat. A conti-

 Anna parera

Intervenció de Joan Sellent amb una imatge d’Abarcat de fons. || Q. pascual

Foto de família, al final de l’acte, de tots els participants en aquest homenatge. || Q. pascual

nuació va ser amb l’Ave Maria cantat 
per la Coral Xiribec que es va poder 
escoltar una altra composició d’Abar-
cat. Tot i això, tal com va explicar el 
director del cor, Andreu Brunat, es 
tractava d’una recomposició, que po-
dria ser que no coincideixi amb l’ori-
ginal, perquè li faltava una de les qua-
tre veus de la partitura. “L’opció que 
he triat és reconstruir la veu que 
falta veient com estan fetes les al-
tres”, va detallar Brunat. Per aquest 
motiu, va demanar que si algú troba 
l’Ave Maria amb la veu soprano, porti 
la partitura a l’Arxiu d’Història. Tant 
la partitura d’aquest Ave Maria que 
van interpretar com la d’una altra 
peça d’Abarcat que també va agra-
dar a la Coral, Salve Regina, es pen-
jaran al domini públic per a qualse-
vol que les vulgui utilitzar.

Amb el teatre es va seguir des-
cobrint Abarcat. En aquesta oca-
sió, va ser amb el Grup de Teatre del 
Casal Catalunya, que va representar 
un fragment de l’obra humorística El 
lluç de la Llúcia i va arrencar els riu-
res del públic.

Les facetes artístiques van con-
duir a ressaltar la biografia del per-
sonatge. Així, l’escriptor Jacint Tor-
rents va presentar el llibre biogràfic 
que ha escrit de Mossèn Joan Abar-

cat. Una proposta que va rebre per 
part de Daniel Rocavert i que va co-
mençar al març del 2015. Va buscar 
informació a internet, en articles de 
premsa, a diferents arxius d’histò-
ria i també va parlar amb gent gran 
de Castellar que va poder conèixer 
al mossèn. “Amb tot el material em 
vaig veure en cor d’escriure un text 
divulgatiu i que pretenia ser més 
o menys agradable de llegir”, va 
descriure Torrents. “Vaig pensar 
que havia de ser una docuficció, 

que hi barrejaria les dades his-
tòriques amb una mica de ficció 
novel·lada”, va afegir l’autor. Així, 
li ha sortit un llibre de 16 capítols i 
que dissabte va començar a desco-
brir-se amb la lectura de tres frag-
ments que el componen. El primer, 
a càrrec de Dolors Ruiz, explicava 
l’arribada de Mn. Joan Abarcat a 
Castellar l’any 1899. El segon, va ser 
una narració humorística anomena-
da Lo nostre patronat que va llegir 
Mònica Plana. I, finalment, Alfon-

so Fernández va acostar el capítol 
“Amb llàgrimes als ulls” que explica 
com va viure Abarcat els desastres 
del 1936 i que el mateix Torrents va 
admetre que va ser angoixant per a 
ell quan el va escriure.

Els pastors Cantaires de Betlem 
“la seva obra més estimada a Cas-
tellar i, a més a més completa, ja 
que a part del valor sentimental, 
té un valor, sobretot musical, més 
que notable”, segons va apuntar Joan 
Sellent, es va cloure l’acte commemo-
ratiu. Va ser d’una manera especial, 
amb la interpretació conjunta de la 
Coral Xiribec, Colònies i Esplai Xiri-
bec i actors dels pastorets d’enguany 
de les cançons Mercès us dóna, El poble 
de mon llinatge i A la serralada, dirigi-
des per Andreu Brunat, Clara Martí 
i Carles Miró, respectivament.

L’acte “ha anat bé, ha tingut el 
seu interès per la gent del poble”, 
assegurava Sellent. “S’ha descobert 
que aquest home té una obra molt 
variada i molt abundant” i així s’ha 
pogut donar “el perfil general del 
personatge”, confirmava Sellent. Un 
esdeveniment que tanca d’una ma-
nera més completa la celebració del 
centenari de la primera representa-
ció dels pastorets castellarencs de 
Mossèn Joan Abarcat. 

Tast de botifarra d’ou, 
sushi català i cervesa a 
Carnicas Merche

l’establiment carnicas merche es-
calfa motors amb l’arribada del car-
naval. en concret, aquest dissabte 

a 9 a 14 hores oferirà al seu local del 
carrer montcada un tast de botifarra 
d’ou, sushi català i cervesa. aquesta 
no és la primera vegada que carni-
cas merche ofereix la possibilitat de 
tastar  sushi català , producte cada 
vegada més de moda.

El dijous gras, coca de 
llardons menjaràs
aquesta setmana, la marina antú-
nez i la clara simó, de Quins Fogons, 
ens porten una recepta molt fàcil i 
totalment de temporada. una coca 
clàssica de llardons amb pasta de 

full que de ben segur que més d’un 
s’atrevirà a fer. aquesta és la prime-
ra recepta que podreu seguir, a part 
de des de lactual.cat i des del Fa-
cebook de Quins Fogons, a través del 
portal de rac1.cat. també la troba-
reu al canal de Youtube de l’actual.
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Una combinació  de teatre i música a 
partir de la síntesi de les tres òperes 
que van crear conjuntament Mozart 
i Da Ponte -Les noces de Fígaro, Don 
Giovanni i Così fan tutte- . Aquest és 
el punt de partida, amanit amb una 
bona dosi d’humor, del muntatge ‘La 
Trilogia MozArt - Così fan dei Furbi’, 
que la companyia Dei Furbi portarà 
a escena aquest dissabte a l’Auditori 
Miquel Pont, a les 20.30 h. Tot i l’hu-
mor, “seguim fidelment la síntesi 
de les tres òperes que van crear 
Mozart i Da Ponte i les peces que es 
canten són les originals”, explica la 
directora de la companyia i del mun-
tatge, Gemma Beltran. Únicament 
“els arranjaments que haurien de 
ser instrumentals estan passats a 
veu i és a cappella conformant poli-
fonies però tot passa per l’original 
de Mozart”, afegeix Beltran.

L’humor està present a  l’obra, 
però d’una manera gens forçada ja 
que quan un s’endinsa al món Mo-
zart “t’ho serveix molt bé”, de tal 
forma que amb el material gairebé 
literal de què es disposa “tens gai-
rebé un gag”. La trilogia, produïda 
entre 1787 i 1790, obeïa a un mateix 
propòsit: fer una crítica a la particu-
lar deshumanització que provoquen 
l’ús i abús dels privilegis de l’aristo-
cràcia. La versió de Dei Furbi es va 
estrenar a finals del 2014, al Festival 
Temporada Alta, i des d’aleshores 
està voltant per tot el territori i fins 
i tot a l’estranger, amb una excepcio-
nal acollida al Teatro Libre de Palerm.

 El muntatge utilitza un llen-
guatge escènic poètic, líric i visual, 
pinzellat amb bones dosis d’humor 
i amb uns personatges que s’agiten 
entre els extrems de la tragèdia i la 
comèdia. “La  nostra proposta és 

buscant un llenguatge propi 
amb una trilogia de mozart

Moment de ‘La trilogia MozArt’ de la companyia Dei Furbi. || cedida

Dei furbi interpreta les tres operes que van crear mozart i Da Ponte

molt festiva, molt de Carnaval”, 
sentencia Beltran. L’obra compta 
amb les interpretacions de Llorenç 
González, Marc Pujol, Queralt Albi-
nyana, Anna Herebia i David Marcè.  
Tots ells han fet una forta prepara-
ció pel paper. En aquest cas concret 
“vam fer un treball corporal,  de 
mim, dramàtic perquè com s’ob-
jectualitza el cos i la dona en con-
cret, volíem que els actors fossin 
en molts moments una mica com 
marionetes”. Una mica és el que pro-
posa la trilogia, “utilitzar les perso-
nes a plaer i seruna mica la mone-
da de canvi”.

tercera visita a castellar

Amb la representació d’aquest dis-
sabte, Dei Furbi serà la tercera ocasió 
que visita la nostra vila. Al 2003, ja ho 
va fer amb el seu primer muntatge, 
Scherzo, i sis anys més tard va tornar 
a Castellar per representar  Homes 
de Shakespeare pel qual Gemma Bel-

AUDIToRI MIqUEL ponT | DissAbte 22

tran va ser distingida amb el tercer 
guardó com a millor direcció dins el 
13º Certamen Nacional de Directoras 
de Teatro de Torrejón de Ardoz. La 
flauta màgica, estrenada el 2013 ha 
rebut nombroses distincions: Premio 
do público 2015 de la Mostra Interna-
cional de Teatro Cómico e Festivo de 
Cangas, Premi Max 2014 a millor es-
pectacle musical i  Premi Guineueta 
2014 pel millor espectacle professio-
nal del Teatre Zorrilla de Badalona.

El preu de l’entrada general 
per assistir a l’espectacle és de 12 € 
tot i que s’ofereixen descomptes de 2 
euros a les persones que facin reserva 
a www.castellarvalles.cat/reserves-
teatreimusica, fins aquest divendres, 
als menors de 25 anys, als majors de 
65 anys, a les persones que tinguin el 
carnet de la Xarxa de Biblioteques, 
als socis de L’Aula d’Extensió Uni-
versitària per a gent gran i l’Esbart 
Teatral de Castellar i als Voluntaris 
per la llengua.

  Jordi Rius

els textos de víctor 
català, a ‘llegides’

Pel proper cap de setmana s’ha 
programat una nova sessió de ‘Lle-
gides’, una proposta teatral i alho-
ra literària que organitza l’Esbart 
Teatral de Castellar. Dissabte 18 a 
les 21.30 hores i diumenge 19, a les 
18.30 h, tindrà lloc la proposta que, 
en aquesta ocasió, gira al voltant 
de l’escriptora Caterina Albert, 
coneguda amb el pseudònim Víc-
tor Català. 

Lluny d’amagar-se, Caterina 
Albert va utilitzar el nom masculí 
per poder escriure i, alhora, pre-
servar la seva identitat i intimitat 
de “senyoreta de l’Escala”, com s’hi 
referien els seus companys escrip-
tors contemporanis.

Justament, aquesta expres-
sió condescendent i pejorativa 
va ser la que va desencadenar la 
tempesta després que l’escripto-
ra  guanyés els Jocs Florals d’Olot 

amb el monòleg teatral ‘La infan-
ticida’. 

La tempesta en qüestió es va 
desencadenar quan es va desvelar 
el nom real de l’“autor”, que era en 
realitat una “autora”. 

La posada en escena de la 
lectura de textos que s’inclouen al 
“Llegides” anirà a càrrec de Mò-
nica Clarà i Bet Tena, amb músi-
ca de Mariona Roca i Mireia Sans, 
dirigides per Alfonso Fernández.
Amb el nom de Víctor Català, Cate-
rina Albert ofereix als lectors una 
obra sòlida, cabdal en la literatura.

Els textos que es podran es-
coltar són dos monòlegs: “La infan-
ticida” i “La tieta”, dos exemples 
del món literari i filosòfic d’una es-
criptora que sempre es va avançar 
al seu temps i que encara avui se-
gueix sent un referent per seguir 
avançant.   || m.a.

Caterina Albert (Víctor Català). ||  cedida

l’esbart teatral escenifica una proposta 
que homenatja l’escriptora caterina Albert 

TEATRE z literAturA
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Presentació del 
Cançoner de 
Petrarca. Traducció 
de Miquel Desclot

Introducció de Jaume Aulet (professor UAB)
Lectura i comentari de poemes del Cançoner a 
càrrec de Miquel Desclot
Música de sonets de Petrarca amb Nèstor Pinta-
do (baríton) i Carles Blanch (viola de mà i tiorba)

Dia: divendres 24 de febrer 
Horari: 19.30 h · Lloc: Sala 
de Petit Format de l’Ateneu

Organització: Ajuntament

Presentació 
del Geoportal 
de Castellar 
del Vallès

Dimecres 1 de març – 19 h
Sala d’Actes d’El Mirador

Vine a conèixer el mapa 
interactiu del municipi

Una eina que permet posar a 
l’abast de la ciutadania infor-
mació sobre el territori:

• Carrerer i espais d’interès
• Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)
• Mobilitat i transport
• Gestió de residus
• ...i molt més

Organització: Ajuntament de Castellar del Vallès

cultura biblioteca

El jurat dels Premis de Microrelats es va reunir a la Biblioteca per esta-
blir els criteris del IV Premi de literatura breu L’Actual. Enguany, està 
format per Anton Carbonell (professor de català i membre del Col·lectiu 
Pere Quart), Carme Muñoz (directora de la Biblioteca), Gisela Pou (es-
criptora i guionista), Yolanda Gutiérrez (poeta), Rosa Maria Baró (pro-
fessora) i Marina Antúnez (periodista de L’Actual i poeta).  || redacció

L’ACTUAL | termini obert

El jurat del IV Premi Microrelats, reunit

InFAnTIL | bibliotecA

Dissabte, contes 
infantils a la 
biblioteca amb 
Keke Shuga

Aquest proper dissabte, a les 11.30 
hores, s’ha programat una nova ses-
sió de l’Hora del conte infantil. En 
aquesta ocasió, amb ‘L’hospital del 
Dr. Farruc’ amb Keke Shuga. 

Ell narrarà i representarà l’ori-
gen llegendari del primer hospital. El 
Dr. Farruc es feia un fart d’anar d’una 
casa a l’altra atenent tots els infants 
malalts, amunt i avall, sense parar, 
fins que se li va acudir la idea de cons-
truir un edifici on podia posar tots 
els malalts junts i atendre’ls més bé. 

Aquesta és l’anècdota d’aquest 
conte, “que vaig inventar en ocasió 
de l’estada de la meva filla en un 
hospital, per distreure-la, i li vaig 
fer creure que el metge que l’havia 
d’operar era el famós Dr. Farruc”, 
explica el mateix conta contes. De fet, 
doncs, es tracta d’un conte inserit en 

una història personal real, que vol 
transmetre uns valors: feines huma-
nitàries amb la tasca dels metges, la 
figura del pallasso d’hospital, la pre-
caució i el seny en la prevenció d’ac-
cidents, la consecució d’objectius...

‘L’hospital del Dr. Farruc’ trac-
ta la frontera entre ficció i realitat: 
la funció del mite i la llegenda. I la 
importància del desenvolupament 
de la tecnologia i investigació mèdi-
ques en la prevenció i millora de la 
salut de les persones.  

Després dels contes, la ludo-
teca oferirà uns tallers relacionats 
amb les narracions.  || m.a.

La Biblioteca Municipal va fer públi-
ques les dades estadístiques de l’any 
2016 que hem deixat enrere. Les xi-
fres apunten una lleugera davalla-
da de visites a la biblioteca, des del 
2012 fins al 2016, de la mateixa ma-
nera que també baixa el número de 
carnets que s’han fet nous, de 523 a 
414 l’any passat. 

Al servei municipal s’han comp-
tat, l’any 2016, 283 dies de servei, su-
mant 1.962 hores totals. Coma sala 
d’estudi, hi ha hagut 114 hores des-
tinades a aquesta finalitat, des del 
gener fins al juny de 2016, i que han 
utilitzat un total de 734 estudiants.

Les visites presencials han estat 
de 67.783, 10.237 d’elles, d’usuaris 

què demana l’usuari de la biblioteca
el préstec ha estat el servei més utilitzat l’any 2016 al servei municipal

inscrits. La biblioteca compta amb 
un fons documental de 39.015 docu-
ments. El 2016, va realitzar 80 acti-
vitats en les quals hi van acudir 3.984 
persones, en el total de propostes.

La sala d’estudi passa dels 26 
diaris, l’any 2012, als 19 diaris, el 
2016, després d’haver viscut el seu 
pic mínim l’any 2014, amb 11, i que es 
va mantenir així l’any següent. En el 
còmput global, l’ús de la sala d’estu-
di ha baixat dels 3.015 l’any 2012 als 
734, aquest 2016.

El préstec, en canvi, augmen-
ta respecte l’any 2012, quan es van 
sol·licitar 560 documents; en canvi, 
l’any 2016, van ser 724. L’any de més 
préstecs a la biblioteca se situa al 
2014, amb 742 llibres demanats.  El 
total de documents prestats a la bi-
blioteca han estat 22.246.

BALAnÇ | bibliotecA Antoni tort

El que més sol·liciten els usua-
ris són llibres, amb el 57% de prés-
tecs totals. Els segueixen els vídeos, 
amb un 23%; les revistes, amb el 5 %;  
els sonors, amb un 3%; i, finalment, 
el llibre electrònic, amb un 2%.  Les 
renovacions in situ han estat 3.685 i 
les renovacions en línia, 2.500. 

Internet també segueix essent 
una eina de consulta freqüent a la bi-
blioteca, com ho demostren els més 
de 3.184 usuaris d’aquest servei. De 
la mateixa manera passa amb el Wi-
Fi, amb 4.814 sol·licituds. Les visites 
a la pàgina virtual de la Biblioteca 
han sumat 1.250 visualitzacions, l’any 
passat. S’han fet 445 préstecs virtu-
als i 724 préstecs interbibliotecaris. 

Un 45% de l’ús de la biblioteca 
és pel préstec; un 37%, per l’ús d’In-
ternet, i un 18%, per les activitats. 

  Marina Antúnez

keke Shuga actuarà dissabte a la Biblioteca Antoni Tort. ||  cedida



DEL 17 AL 23 DE fEbrEr DE 2017 21

cultura

Alumnes de 4t de primària que van participar en el concurs de dibuix.  || e. BonaVista

  Marina Antúnez els abanderats a la imatge, sinó 
que hem seleccionat uns dibui-
xos fets per nens”, explica Mont-
se Rafart, presidenta dels Amics 
de Sant Antoni Abat. 

Amb l’escola Bonavista, van 
organitzar un concurs de dibuixos 
per escollir els millors pel cartell. 
“Hi van participar els alumnes 
de quart de primària de  l’escola 
Bonavista”. Les guanyadores, va-

El dia 26 de febrer, tindrà lloc, un 
any més, la passada de Sant An-
toni  Abat, els Tres Tombs. En-
guany, els Amics de Sant Antoni 
Abat ens presenten algunes nove-
tats. La que ja s’avança a la diada 
és la que fa referència al cartell. 
“Aquest cop, no farem aparèixer 

novetats al cartell de sant Antoni
AMICS DE SAnT AnTonI ABAT | tres tombs

s’ha fet un concurs de dibuix a l’escola bonavista per triar imatge

Més propostes a Cal Calissó 
per al cap de setmana

Els white 

Ellipse actuen 

dissabte a 

Cal Calissó. 
|| cedida

CAL CALISSó | concert i exPosició

lorades pels membres de l’entitat, 
han estat: en primer lloc, la Jana 
Martínez Sarró; en segon lloc, la 
Lucía Ribera Peñalver, i enterce-
ra posició, la Gina Torres Auber-
ni,  totes tres de 9 anys. 

“El dibuix guanyador 
apareixerà al cartell dels Tres 
Tombs i els altres dos, el segon 
i tercer, en un racó del cartell”, 
afegeix Rafart. 

El proper dissabte, a les 22 hores, Cal 
Calissó ha programat un concert amb 
White Ellipse, un grup que oferirà un 
repertori de pop electrònic molt nove-
dós. Es va formar a Sabadell i va irrom-
pre a l’escena alternativa barcelonina 
amb una proposta de directes basats en 
loops de guitarra i l’ús de sintetitzadors.
Aposten per un projecte orgànic i íntim 
de música acústica però portant el for-
mat de l’artista en solitari a un nou nivell. 

L’àlbum Neon Phosphenes és un disc 
que neix a finals de novembre del 2016, 
no es pot encasellar en cap estil ni cor-
rent musical.

Amb la guitarra com a línia con-
ductora però afegint els sintetitzadors, 
el treball és un bon acompanyant per un 

viatge cap al lloc més profund de la nos-
tra memòria. Pot evocar la jove Charlotte 
perduda als carrers de Tòquio a ‘Lost in 
translation’ i una tarda  plujosa de ‘Blade 
Runner’. White Ellipse són Àngels Cen-
dra i Marc Catalán.

D’altra banda, també dissabte s’inau-
gura una exposició a Cal Calissó de Mònica 
Bonanad. Es tracta d’una mostra d’obres 
fetes amb tinta xinesa. “En ella treballo 
la figura humana, mostrant diferents 
estats anímics”, explica la mateixa autora.

Això l’ha portat a treballar el ros-
tre per ajudar a expressar millor aquests 
diferents estats anímics. L’exposició in-
clou, a més dels quadres amb el negre de 
la tinta,  dues obres amb color, fetes amb 
llapis aquarel·lable.   || m.a.
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DESTAqUEM EXpoSICIonS

Afterwork amb nuta Selectah
dijous 23 · de 20 a 00 h

cal calissó obre les portes de nou a 
les sessions de discjòqueis per des-
connectar de la rutina, per sopar, tro-
bar-te amb els amics, escoltar bona 
música. la sessió anirà a càrrec de 
nuta selectah  i es titula “outta King 
Horror - jamaican Vibes”. oferirà 
música rub’a’club, early dancehall & 
digital reggae.

* a la foto, membres del col·lectiu 
deejays del revés.

Exposició: “Stencil en cru”, 
de Rafael Aguilar
Fins al 17 de febrer, 10 a 13 h i de 17 a 20 h
soterrani espai polivalent d’el mirador
organització: rafael aguilar martínez

agenda del 17 al 26 de febrer de 2017

diVendres 17 
 
De 21 a 01.30 h · pRopoSTA 
Festa Carnestoltes Swing 
sala blava de l’espai tolrà 
org.: Assoc. swing Around the World 

21 h · CInEMA
Sparrows
Auditori municipal
org.: club cinema castellar vallès
 
 
 
dissabte 18  
 
De 9 a 14 h · pRopoSTA 
Tast de botifarra d’ou, sushi  
català i cervesa 
c. de montcada 
organització: cárnicas merche 

11.30 h · InFAnTIL
L’Hora del Conte Infantil: 
L’hospital del Dr. Farruc, 
amb keke Shuga
biblioteca municipal
organització: biblioteca municipal

12 h · TALLER
Juguem amb els contes
ludoteca municipal
organització: ludoteca municipal

18 h · BALL
Festa country
sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

20.30 h · MÚSICA
Trilogia Mozart, amb la 
Cia. Dei Furbi
Auditori municipal
organització: Ajuntament
col·laboració: generalitat de 
catalunya i Diputació de barcelona

21.30 h · TEATRE
“Llegides”: Una senyoreta de l’escala
monòlegs de víctor català a
càrrec de l’etc
sala de Petit format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de castellar 

22.30 h · BALL
nit de ball amb el Duet Choffers
sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

diumenGe 19 
 
De 8 a 14 h · pRopoSTA 
Festa de la Federació ocellaire 2017 
recinte firal de l’espai tolrà 
org.: societat castellarenca 

11 h · SoRTIDA
Caminant amb la Història per 
Castellar: Ruta història de Castellar 
Places exhaurides

12 h i 16.30 h · CInEMA
El meu amic el gegant
Auditori municipal
organització: Ajuntament

18 h · BALL
Ball amb el grup Cotton Club
sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

18.30 h · TEATRE
Cicle “Llegides”: 
Una senyoreta de l’escala
monòlegs de víctor català 
a càrrec de l’etc
sala de Petit format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de castellar

18.45 h · CInEMA
Hola, mi nombre es Doris
Auditori municipal
organització: Ajuntament
 
 
 
dimarts 21 
 
De 9.30 a 14 h · pRopoSTA 
Atenció personalitzada del 
Síndic a Castellar 
cal concertar entrevista al tel. gratuït 
900 124 124 o a l’a/e sindic@sindic.cat  
ca l’Alberola 
org.: síndic - el defensor 
de les persones 
 
 
 
dimecres 22 
 
09.30 h · SoRTIDA 
Caminada saludable 
sortida des de la porta del cAP 
org.: Ajuntament i Àrea bàsica de salut 
 

diJous 23 
 
09 h · SoRTIDA 
Vine i Camina +60: Dijous gras 
sortida des de la pl. del mercat 
organització: Ajuntament 

De 20 a 00 h · pRopoSTA
Afterwork: nuta Selectah
cal calissó
organització: cal calissó
 
 
 
diVendres 24 
 
17 h · pRopoSTA 
Danses d’en Carnestoltes 
amb Bufanúvols 
Pl. d’el mirador 
organització: Ajuntament 

17.30 h · pRopoSTA
Arribada oficial d’en 
Carnestoltes, Rei del Carnaval
Pl. d’el mirador 
organització: Ajuntament 

19.30 h · pRESEnTACIó
Cançoner de petrarca, traducció 
de Miquel Desclot
sala de Petit format de l’Ateneu
organització: Ajuntament

21 h · CInEMA
La belle saison
Auditori municipal
org.: club cinema castellar vallès

21 h · pRoJECCIó
nTB. nubiola, Torras i Barberà
centre excursionista de castellar
organització: cec

22 h · FESTA
nit de Festa Carnavalera 2017
sala blava de l’espai tolrà
organització: Deejays del revés
 
 
 
dissabte 25 
 
10 h · pRopoSTA 
“Aeroport internacional” 
c. major 
org.: botiguers, voluntaris i  
veïnat del c. major 

D’11 a 17 h · pRopoSTA 
Día de Andalucía 
sala blava de l’espai tolrà 
org.: Aires rocieros castellarencs 

17 h · pRopoSTA
Concentració de carrosses, 
comparses i xarangues
c. de Portugal
organització: Ajuntament

17.30 h · pRopoSTA
Rua de Carnaval
consulteu recorregut a la pàg. 17
organització: Ajuntament
col·laboració: grup il·lusió

19.30 h · pRopoSTA
Final de la Rua de Carnaval i 
truitada popular
Pl. de la fàbrica nova
organització: Ajuntament i colònies 
i esplai xiribec
 
 
 
diumenGe 26 
 
12 h · pRopoSTA 
Festa de Sant Antoni Abat 
+ info: www.castellarvalles.cat  
org.: Amics de sant Antoni Abat 

9.30 h · ESpoRT
I Duatló de carretera de Castellar V.
I Campionat de Catalunya de 
policies i bombers
Pistes d’atletisme municipals (sor-
tida i arribada)
org.: Dimension club triatló

De 10 a 14.30 h · CoMERÇ
Fira Fora Estocs i molt més!
Pl. d’el mirador
organització: comerç castellar

16.30 h i 18.45 h · CInEMA
Un monstruo viene a verme
Auditori municipal
organització: Ajuntament 

18 h · BALL
gran ball de disfresses a càrrec 
del grup Leyenda
sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de saló
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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

Recoma-
nació

PRÒXIMAMENTwww.castellarvalles.cat

El meu amic 
el gegant

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

19 de febrer

FANTÀSTIC. MONSTRES
Versió doblada al 
català • 2016
Durada: 117 min
País: Estats Units
Direcció: Steven Spielberg
Intèrprets: Ruby Barnhill, 
Mark Rylance, Penelope 
Wilton, Jemaine Clement, 
Rebecca Hall, Bill Hader, 
Rafe Spall, etc.

Hola, mi nombre 
es Doris

COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió doblada al castellà · 2015
Durada: 95 min
País: Estats Units
Direcció: Michael Showalter
Intèrprets: Sally Field, Max 
Greenfield, Beth Behrs, Wendi 
McLendon-Covey, Stephen 
Root, Elizabeth Reaser, etc.

12.00 h i 16.30 h 18.45 h

Sinopsi: Adaptació del conte de Roald Dahl sobre una nena que s’alia amb 
la Reina d’Anglaterra i amb un gegant bonàs per impedir una invasió de 
gegants malvats que es preparen per menjar-se tots els infants del país.

Sinopsi: Un seminari d’autoajuda inspira la Doris, una dona d’uns seixanta anys, 
per perseguir romànticament el seu jove i nou company de feina.

Un monstruo 
viene a verme
DRAMA FANTÀSTIC
Versió doblada al catellà

Dg. 26 de febrer
16.30 h i 18.45 h

FARMàCIES DE gUàRDIA 
 
 
DivenDres 17 VILà
DissAbte 18 EURopA
Diumenge 19 EURopA
Dilluns 20 yAngÜELA
DimArts 21 CASAnoVAS
Dimecres 22 RoS
DiJous 23 pERMAnyER
DivenDres 24 gERMà
DissAbte 25 VILà
Diumenge 26 VILà 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia germà
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

“La ciència més útil és aquella el fruit de la qual és el més comunicable”
Leonardo da Vinci

@pakodelic @sebas_barrionuevo @maria_moncal
porncloud lights and shadows conferència monteverdi

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

InSTAgRAM · @lactual 

Una bona colla de dones, noies i nenes, acompanyades de dos homes, aprofitant l’indret ombrívol 
de la font dins el vell alzinar. Tot i ésser l’estiu, hi brolla un bon raig d’aigua. La imatge de la ma-
jòlica és un Sant Crist vestit, que segurament es deuria malmetre durant la Guerra Civil, ja que 
després va ser un Sant Jaume.  || Fons: jaume juliana i caBré || arxiuHistoriacastellar@gmail.com 

||  FaceBooK.com/arxiuHistoria 

Font de can Casamada, 1930

penúltima

Daniel Sanahuja Buquera
89 anys · 29/01/2017  

Isabel Sanahuja Barnús
45 anys· 31/01/2017         

Juan Hernández Moya
51 anys · 08/02/2017

Josefina gascón Adan
95 anys · 09/02/2017   

Manuela Díaz Relova
78 anys · 11/02/2017

Teresa Lluelles gomà
90 anys · 12/02/2017       

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

Farmàcia Casanovas
Av. Sant Esteve, 3

T| 93 714 33 76, 93 747 49 56 
info@farmaciacasanovas.cat

IPI, Associació Iniciativa 
Pro Infància

L’associació Iniciativa Pro Infància (IPI) és 
una entitat sense ànim de lucre que lluita ac-
tivament amb l’objectiu principal de prote-
gir als infants i, especialment, a la mediació 
en l’adopció internacional a Etiòpia, Costa 
d’Ivori, Kazakhstan, Senegal i Mali; segons 
els criteris fixats al Conveni de la Haia de 
Protecció de la Infància de 1993. 
Des de fa un temps, a Farmàcia Casanovas hi 
col·laborem activament, sumant-nos a inici-
atives on tots els beneficis es dirigeixen, ín-
tegrament, al compliment de les finalitats 
de l’associació, dirigides, en qualsevol cas, 
als infants residents de països on impera la 
llei de la supervivència. 
Properament, activarem una nova campa-
nya amb la recol·lecta de diners dirigits a la 
construcció de cases d’acollida d’un hospital 
de maternitat d’Etiòpia. 

Per a més informació, podeu dirigir-vos al 
web de l’ONG, “IPI”: www.ipi-ecai.org i a la 
de la farmàcia, www.farmaciacasanovas.cat. 
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la contra

Antoni Mora

Tot està descobert 
però no tot és 
accessible

Creador del blog Conèixer Catalunya
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Apassionat de la història i el patrimoni de Catalunya, 
també de la seva gent i associacions, ja fa una pila 
d’anys que publica articles que promocionen i 
difonen la cultura, fets amb  gran rigor documental

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
tossut
Un defecte que no pots dominar?
xerraire, locuaç
Una persona que admires?
josep gavín, josep salvany i altres 
que han fet el que ara faig jo
Un paisatge emblemàtic?
l’ ermita de les arenes
quin plat t’agrada més?
tot m’agrada
Un color
pels joves, els vius; pels grans, els 
suaus
Un llibre?
‘el gatopardo’ de tomasi di lampedusa
Una música?
la folk catalana
Un paisatge?
un itinerari de catalunya
Una època?
la mancomunitat de catalunya
Un article pendent?
d’una comarca que encara no 
he vist prou

”

“

· quin és el teu secret?
Bé, t’ho explicaré a partir d’uns ca-
bassets, un cabàs petit fet de palma 
que s’utilitzava antigament per a 
guardar-hi coses i que jo utilitzaré 
com a metàfora. Quan naixem, co-
mencen a obrir cabassets. El primer, 
l’amor a la mare, després al pare, als 
germans, amics, als  estudis, i quan 
creixem, ells  creixen amb tu. Alguns, 
passen a no ser de visita tan freqüent. 
Però, en canvi, sempre hi ha cabas-
sets que perduren en el temps i que, 
quan et jubiles,  els pots dedicar més 
temps. És el que m’ha passat a mi 
amb la meva afició.

· I amb què té a veure, aquesta 
afició de la que parles?
Al meu cabasset hi ha interès pel meu 
entorn. M’agrada fer recerca i estu-
di sobre temes de patrimoni, histò-

rics, socials, etc...  De fet, no hi ha un 
tema que descarti. Sobretot, m’agra-
da escriure articles sobre Catalunya.

· on escrius?
Al blog ‘Conèixer Catalunya’. ‘Tot són 
punts de vista’ i ‘La Tribuna de Gui-
merà.info’. També col·laborava peri-
òdicament al Diari de Sabadell, fent 
la contraportada, i a La Forja. He es-
crit per altres portals.  Publico molt 
on line, des de fa anys, i això fa que de 
vegades em costi repescar-los, per-
què els poso títols metafòrics o poè-
tics, i això dificulta la cerca.

· què és guimerà.info?
Doncs va néixer al poble de Guime-
rà, a la comarca de l’Urgell. La pre-
sència del web ha incrementat les 
visites a Guimerà. M’hi he implicat 
fent escrits vinculats amb la zona. 
És un exemple de com, en un món 
molt rural, s’aposta per les noves 
tecnologies. 

· Com fas la recerca d’informa-
ció, quan vols tractar un tema?
Visito l’indret, faig fotografies, inten-
to parlar amb la gent del lloc, que és 
la qui sap detalls sobre el tema, busco 
en llibres, webs, també m’interesso 
pel que ja s’ha publicat sobre la qües-
tió que vull tractar. 

· quins criteris tens en compte, 
a l’hora d’escriure els articles?
Quan faig un article intento fugir 
dels cultismes tant com puc, inten-
to no fer servir expressions llatines 
sense explicar-les. El que passa és 
que, de vegades, explico coses que 
potser popularment s’havia cregut 
que eren   d’una altra manera. Jo in-
tento ser rigorós, documentar-me 
amb totes les fonts possibles, partint 
de la base que no tinc la veritat ab-
soluta. Si, finalment, la documenta-
ció és escassa i confusa, sempre pu-
blico específicant que allò que dic és 
només una hipòtesi. 

· I reps encàrrecs per parlar dels 
temes?
Escric sobre el que m’interessa, no 
només de les ermites, esglesioles, 
castells, patrimoni, sinó també sobre 
fets històrics ocorreguts i persones 
o entitats significatives. No desco-
breixo res, tot està descobert, però 
no tot és accessible. Ara, Internet fa 
fàcil posar-ho a l’abast. A vegades, 
les meves fotografies han pogut ser-
vir per completar una documentació 
que ja existia en un fons documental. 
Jo intento sintetitzar-ho en una pàgi-
na, perquè hi pugui accedir tothom. 
I qui vulgui aprofundir-hi, que cliqui 
un enllaç que amplia la informació.

· De quins llocs de Castellar del 
Vallès has escrit?
Del Ball de Gitanes; de l’Ermita del 
Puig de la Creu, per parlar d’un feno-
men que succeeix naturalment i que 
es produeix a finals de juny; de l’Emi-
li Sala, que va ser un arquitecte mo-

dernista de La Garriga, encarregat 
de fer la façana de l’Ajuntament de 
Castellar  (actualment, arxiu muni-
cipal), de l’església de Sant Esteve, 
de l’escola Emili Carles-Tolrà, les 
Escoles Pies, dels safarejos munici-
pals, la seva marca és una flor. Fixeu-
vos-hi. I va ser l’arquitecte de l’edi-
fici que Gaudí va transformar en la 
Casa Batlló. 

· També col·labores amb l’arxiu 
gavín. què és?
Josep Gavín Salvador tenia l’arxiu a 
casa seva, a Sant Cugat, guardava in-
formació sobre esglésies i campanars 
dels països catalans.  Josep Sansal-
vador Castellet l’ajudava. A Gavín, la 
Generalitat li va concedir la Creu de 
Sant Jordi i va cedir el seu fons - que 
ja no li cabia a casa -  al Monestir de 
Bellpuig de les Avellanes. Josep San-
salvador va passar  a ser l’arxiver del 
fons i va continuar fent recerca com 
feia el mateix Gavín.  

 Marina Antúnez


