
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

418
DEL 3 AL 9 DE MARÇ DE 2017

Setmanari d’informació local

‘Trumpejant’ 
el Carnaval 

CulTura | p18

Un infant de Castellar va atraure moltes mirades en la rua de dissabte disfressat de Donald Trump, el personatge de l’any. || Q.pascual 

les comparses van criticar el 
recorregut de la rua d’aquest any 
i la rapidesa de la desfilada 

Fernando 
Trueba obre 
el BRAM! 

Cinema | p17

250 atletes 
al Duatló de 
Carretera

esporTs | p13
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SECCIÓ OFICIAL

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 

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  (12.45 h)

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

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

RESERVES

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

INAUGURACIÓ

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

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

FEDAC CASTELLAR – LA IMMACULADA
Divendres 3 de març – 18 h
Xerrada informativa infantil i primària 
(només pares i mares).
Dissabte 4 de març – 11 h
Xerrada informativa ESO (només pares i mares) i visita 
instal·lacions infantil, primària i ESO 
(famílies amb infants).
Per a visites personals, trucar al tel. 93 714 53 85.

ESCOLA MESTRE PLA
Dilluns 6 de març – 18 h
Xerrada informativa i visita a l’escola 
(només pares i mares).
En cas de no poder assistir, demanar visita personal al tel. 
93 714 78 35.

INS PUIG DE LA CREU
Dimarts 7 de març – 17.30 h
Reunió només per a pares i mares. 
Més endavant es planificaran visites específiques per a 
l’alumnat.
ESCOLA EL SOL I LA LLUNA
Dimecres 8 de març – 11.15 h o 15.15 h
Es recomana trucar per informar a quin torn s’assistirà.

INS CASTELLAR
Dimecres 8 de març – 17 h
Jornada informativa per a pares i mares.
Més endavant hi haurà jornades adreçades 
a l’alumnat.

ESCOLA JOAN BLANQUER
Dijous 9 de març – 18 h
Xerrada informativa i visita guiada a l’escola.
Per a aclariments, trucar al tel. 93 747 26 02.

ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ
Dilluns 13 de març i dimarts 14 de març – 15 h
Xerrada informativa i visita a l’escola.

ESCOLA SANT ESTEVE
Dimarts 14 de març – 17 h
Xerrada informativa i visita a l’escola
per a pares i mares.

ESCOLA BONAVISTA
Dimecres 15 de març – 09.15 h o 15.15 h
Xerrada informativa i visita a l’escola per a pares i mares.
Cal trucar al tel. 93 714 41 95 per confirmar assis-
tència a un dels dos torns.

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLAR CURS 

2017-2018

Calendari de visites 
i jornades de portes 

obertes a les escoles

publicitat
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tema de la setmanamobile world congress

el granet de sorra de 
Castellar al mWC
6Tl tanca un acord amb el fabricant turc VesTel gestat el 2016  i 
accent systems hi exposa un dispositiu per tenir localitzada la maleta

El Mobile World Congress (MWC), 
la trobada més gran del món de la 
indústria del mòbil i un dels princi-
pals esdeveniments de Barcelona 
pel seu gran impacte econòmic - es 
calcula que l’esdeveniment genera-
rà uns 460 milions d’euros d’impac-
te econòmic a tota l’àrea metropoli-
tana- també tindrà la seva aportació 
castellarenca amb la presència de 
dues empreses  - Accent Systems i 
6TL Engineering-.  

El conseller d’Empresa i Co-
neixement, Jordi Baiget, va anun-
ciar la setmana passada que les 68 
empreses catalanes que participa-
ran al MWC a través dels estands de 
la Generalitat al congrés generaran 
una xifra de negoci d’entre 10 i 14 mi-
lions d’euros. Per demostrar aquest 
impacte del congrés per a l’economia 
catalana, el propi Baiget va anunciar 
el cas de 6TL que acaba de signar un 
acord per valor de 2 milions d’euros 
amb la companyia turca VESTEL, 
una de les més importants del país. 
“En el marc del MWC de l’any pas·
sat es va fer el contacte, ja que ells 
també són expositors i van parlar 
amb nosaltres perquè buscaven 
una companyia que pogués veri·
ficar els seus productes”, explica 
Jordi Batet, des de  6TL Engineering, 
de Sistel Group. Durant la celebra-
ció del congrés, els empresaris turcs 
van visitar l’empresa castellarenca i 
de seguida van convocar un concurs 
que els castellarencs van guanyar su-
perant ofertes de firmes taiwaneses 
i nord-americanes. 

L’acord amb VESTEL suposa 
que 6TL “es converteix en partner 
de VESTEL com a test i control 

de productes de qualitat”, indica 
Batet. A la pràctica això suposa que 
14 línies de producció “han homolo·
gat  les nostres màquines per a ca·
librar la producció de televisors, 
amb un total de 40 màquines que 
subministrarem”. L’acord és de 
moment per a la línia de televisors, 
però el fabricant turc també té línies 
de rentaplats, neveres i mòbils, entre 
d’altres productes. Batet defensa la 
presència al MWC per “aquelles 
marques que vulguin tenir visibi·
litat i nosaltres estarem per satis·
fer aquestes necessitats”.

maleta samsonite localitzable

L’altra empresa castellarenca pre-
sent al MWC és Accent Systems, 
que hi participa per tercer any con-
secutiu. Enguany, l’empresa presenta 
al  seu estand una maleta Samsoni-

  Jordi Rius

El president de la Generalitat i el conseller Baiget a l’estand de 6TL . || cedida

Jordi Casamada, a l’esquerra, a l’estand d’Accent Systems.  || cedida

te amb un dispositiu  -creat per Ac-
cent Systems- que transmet la seva 
posició a través d’una xarxa de tele-
fonia mòbil de baix cost. “Això ens 
permet tenir localitzada la maleta 
en cas de pèrdua”, assegura l’exe-
cutiu en cap d’Accent Systems, Jordi 
Casamada. L’empresa castellarenca, 
que treballa en el sector d’Internet 
de les coses, està especialitzada en 
crear dispositius d’ús quotidià con-
nectats a la xarxa mitjançant Wifi o 
Bluetooth.

A més del mateix estand, també 
es pot veure dispositius de l’empre-
sa castellarenca a l’estand de Voda-
fone, “companyia amb la que col·
laborem des de fa un any” . Així, 
“aconseguim que més visitants 
coneguin els nostres productes 
ja que l’estand de Vodafone tindrà 
més públic que el nostre”.

+ MWC

L’alcalde de Castellar del Vallès, 
Ignasi Giménez i la regidora Anna 
Mármol, van assistir dijous a la 
xerrada de la posada en marxa del 
Mobile Connect amb l’Administració 
Pública de Catalunya que s’està 
portant a terme, a més de Castellar, 
als municipis d’Esparreguera i 
Manlleu). El Mobile Connect és un 
nou mètode d’autenticació digital 
que permetrà als seus usuaris poder 
realitzar les seves tramitacions 
electròniques sense necessitat 
d’introduir una contrasenya.

L’Ajuntament, amb     
el Mobile Connect

A Catalunya, Castellar del Vallès 
és el primer municipi que disposa 
d’aquest servei, a través de l’idCAT 
SMS. La utilització del Mobile 
Connect suposa una millora en 
aquest sistema d’identificació digital 
per a dispositius mòbils proporcionat 
pel Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC) i la Generalitat 
que funciona a la vila des de gener 
de 2016, i en el qual Castellar 
és també municipi pioner.
Així, mentre que fins ara l’idCAT 
SMS es basa en el lliurament d’un 
codi d’un sol ús a un telèfon mòbil 
que s’ha d’introduir en el procés de 
tramitació, amb el Mobile Connect 
no caldrà inserir aquest codi. Serà 
suficient haver registrat el número de 
telèfon mòbil a la base de dades de 
la Seu Electrònica de la Generalitat.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, la regidora  de Dinamització Econòmica Anna 

Màrmol amb Janne Jutila de GSMA i Miquel Estapé del Consorci AOC. || cedida
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TEATRE

iTime
Peyu
Ds. 18/03 – 20.30 h

Amb el suport de:

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

territori

El portal web municipal www.cas-
tellarvalles.cat, compta a partir 
d’aquesta setmana amb un nou 
element: el geoportal. Aquest espai 
aglutina tota la cartografia disponi-
ble del municipi  no només en l’àm-
bit topogràfic sinó també tècnic.  

Així, el geoportal aplega fo-
namentalment quatres mapes te-
màtics: el carrerer, el POUM - que 
tot just s’acaba de ratificar - , mobi-
litat i residus. Els mapes no seran 
estàtics sinó que l’usuari podrà re-
córrer el mapa i posicionar-se a un 
punt concret.  “Hem publicat tota 
la informació del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal. Al mapa 
del POUM es podrà tenir accés a 
cada parcel·la de Castellar, veure·
la íntegrament, consultar la fitxa 
urbanística, les dimensions o les 
possibilitats que té”,  va explicar 
Pepe González, regidor de Planifica-
ció, a la presentació pública del ge-
oportal, dimecres passat. “La gent 

s’estalviarà venir a demanar al·
guns documents a l’Ajuntament 
perquè estaran disponibles al 
web. És una eina universal, tant 
per a particulars com per a pro·
fessionals”, va afegir el regidor de 
Planificació.

Quant al carrerer, recull el 
mapa de carrers actualitzat, punts 
d’interès i divisions administratives. 
Al mapa de mobilitat s’exposa la in-
formació relativa a les línies d’au-
tobús, la zona blava o les parades 
de taxi, entre altres informacions. 
Finalment, al mapa de residus, es 
podran consultar les rutes de nete-
ja, la localització dels contenidors i 
altres elements relacionats amb la 
recollida i gestió d’escombraries. 

El geoportal, que s’ha disse-
nyat amb l’objectiu de ser àgil i ac-
cessible, també incorporarà tota la 
informació disponible sobre el sòl 
castellarenc del cadastre i la Gene-
ralitat.  ||  rocío gómez 

El web castellarvalles.cat 
estrena un geoportal 

presentació del geoportal municipal, dimecres passat   || r.g.

ADMInISTRACIó | mapes

Els usuaris castellarencs de les líni-
es d’autobús de l’empresa La Vallesa-
na, del grup Moventis, poden conèi-
xer la informació en temps real que 
fa referència a les línies de transport 
que utilitzen habitualment. La com-
panyia, responsable de les línies C1, 
C3, C4, N65 i e1, que donen servei al 
municipi,  ofereix una aplicació gra-
tuïta per a dispositius mòbils IOS i 

informació en temps 
real de les línies d’autobús
el grup moventis ofereix una app gratuïta que es pot personalitzar 
per conèixer els minuts que falten perquè el bus arribi a la parada

Un autobús de la línia C1 amb l’enganxina de l’App. || cedida

Android que es pot personalitzar, de 
manera que cada usuari pot configu-
rar-se-la en funció de les seves neces-
sitats. Així, l’App permet escollir la 
zona desitjada per conèixer els mi-
nuts que falten perquè el bus arribi 
a la parada i veure els itineraris de 
les línies, a més de geolocalitzar les 
parades més properes, marcar-ne de 
favorites i establir alertes d’avís per 
a quan faltin els minuts predetermi-
nats per arribar a agafar el bus a la 
parada escollida.

  Redacció Les properes setmanes, l’Ajun-
tament i Moventis duran a terme 
una campanya de comunicació per 
donar a conèixer entre els usuaris 
de l’autobús les principals funcio-
nalitats de l’APP.

923.000 viatgers anuals

D’altra banda, aquesta setmana s’ha 
fet públic el nombre de viatgers que 
fan servir les línies d’autobús que 
passen per Castellar. Un total de 
76.922 usuaris mensuals van utilit-
zar durant el 2016 les línies de trans-
port públic que circulen per la vila. 
Aquesta xifra suposa un augment 
de 1.398 viatgers més respecte l’any 
2015 . En total, són 923.064 viatgers 
anuals, 16.776 més que al 2015.

A totes aquestes dades cal su-
mar-hi les de les dels usuaris de la 
prolongació de la línia e1 existent 
entre Sabadell i Barcelona, a Cas-
tellar del Vallès, des del passat mes 
de novembre, amb un total de 8 ex-
pedicions d’anada a Barcelona i 9 
de tornada, totes elles de dilluns a 
divendres (excepte el mes d’agost). 
Aquesta línia va comptar l’any pas-
sat amb 157.720 usuaris, 9.524 més 
que l’any anterior. Segons ha infor-
mat Moventis, al voltant d’un 2% del 
total d’usuaris correspon a viatgers 
d’aquesta línia que pugen o baixen 
a les parades situades a Castellar. 

TERRITORI | transport públic
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comerç

GASTROnOMIA | merCaT

COMERÇ CASTELLAR | Fora esToCs

Una de les parades d’aquesta edició de la Fira Fora Estocs. || cedida

Posar per tercera vegada consecutiva 
l’accent gastronòmic en un dia tan atra-
fegat com va ser diumenge passat - on al 
centre coincidien diferents activitats com 
la passada de Sant Antoni o la fira  Fora 
Estocs-  ha demostrat ser tot un encert. 
Els paradistes del Mercat Municipal van 
organitzar  la passada de tapes aprofitant 
el gran ambient que es vivia al centre de 
la vila en aquells moments.  

“Sí que es va notar molta afluèn·
cia de gent, potser més que altres anys”, 

De tast gastronòmic pel mercat de Castellar

els paradistes del 
mercat van obrir 
diumenge aprofitant la 
passada de sant antoni

apunta el president de la junta d’adjudica-
taris del mercat, Joaquín Torres.

Un dels objectius de la iniciativa és 
atraure “gent nova al mercat, potser 
aquella que mai ha trepitjat el recin·
te”. Tot i que encara no hi ha una xifra 
detallada de les racions que s’han servit 
Torres apunta que el nombre és molts si-
milar a la que es van servir l’any passat. 

La intenció dels paradistes és que es 
puguin fer activitats semblants  al llarg de 
l’any. “Fer·ho molt seguit no podem fer·
ho perquè els paradistes han d’acon·
dicionar una mica les seves parades”, 
constata Torres. En definitiva, es tracta 
de conscienciar als castellarencs “no que 
busquem fer negoci sinó que hi hagi un 
moviment de gent  i que es vegi que hi ha 
un mercat, que acaba de fer nou anys en 
la seva actual ubicació”, afegeix el pre-
sident de la junta d’adjudicataris.  || J. r. Aquest era l’ambient de gent que hi havia al Mercat diumenge passat. || Q. pascual

El nombre de 
tapes que es 
van servir va 

ser molt similar 
a les de l’any 

passat

EDICIó

3

una Fira per comprar productes rebaixats

La Fira Fora Estocs i molt més, orga-
nitzada per l’Associació de Comerci-
ants (Comerç Castellar), va ubicar a 
la plaça d’El Mirador diumenge pas-
sat una vintena de parades. Entre els 
assistents, hi havia comerços de Cas-
tellar i també botigues i firaires que 
venien d’altres poblacions.

L’obertura de les parades es va 
fer a les 10 del matí, amb un ambient 

la Fira Fora estocs i 
molt més va comptar 
amb 20 parades de 
diferents sectors

agradable i la màxima afluència es va 
concentrar entre les 12 i les 14 hores.

“Vam trobar a faltar alguns 
comerços respecte l’any anterior”, 
expliquen des de Comerç Castellar. 
Sobretot, “vam trobar a faltar al·
guns comerços locals que acostu·
maven a muntar una parada per 
la Fira Fora Estocs”, detallen des 
de l’organització. 

D’altra banda, hi va haver parti-
cipants nous “que van quedar molt 
contents amb el funcionament” i 
alguns comerços d’altres municipis 
que repetien.

Tot i la participació de menys 
expositors, la sensació és molt bona. 
Es va treballar una distribució amb 
els passadissos molt ben definits. 
“Vam  optar per eliminar l’espai 
del costat entre les parades i mun·

tar les carpes juntes, perquè no hi 
hagués l’opció de passar pel mig”, 
descriuen des de Comerç Castellar. 
“Creiem que ens va funcionar molt 
bé i als botiguers també els va agra·
dar, perquè es van sentir còmodes”, 
afegeixen els organitzadors.

En aquesta edició, hi havia pa-
rades de roba i complements de dona 
i d’home, roba infantil, calçat, ali-
mentació, cosmètica, robòtica i pro-
gramació, artesania, i jardineria i 
productes per animals domèstics. 
També es va oferir servei de bar al 
quiosc i a la parada de l’associació Co-
merç Castellar es feien les targetes 
del sistema de Fidelització +Comerç.

 Per la seva banda, els Deejays 
del Revés van posar música a l’acti-
vitat i els Castellers de Castellar van 
fer un pilar improvisat de 4. 

 Redacció
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Dissabte 4 de març

12.00 h – pl. calissó
Concert de La rateta que escombrava l’escaleta
a càrrec de cal calissó

Dimecres 8 de març

09.30 h – Àrea Bàsica de salut
Caminem i fem salut en femení

18.00 h – sala d’actes d’el mirador
acte institucional
• Lectura del manifest del dia de les dones a càr-
rec de la filòloga Joana zoyo
• Cinefòrum: La mujer, cosa de hombres, a càr-
rec de Fundació ires i amb el suport de l’escola 
municipal d’adults

Dijous 9 de març

09.00 h – pl. del mercat
Vine i Camina +60: Fem passes contra la violèn-
cia vers les dones*
itinerari de 7 km i dificultat mitjana pels entorns de 
can Borrell
20.00 h – Biblioteca antoni Tort
Espectacle de poesia escènica amb música en 
directe
a càrrec de Yolanda gutiérrez (poetessa) i mercè Farràs (pianista)

Divendres 10 de març

17.30 h o 19.00 h – casal catalunya
“Relaxare”: taller de relaxació*
a càrrec de Núria santander, de Tothicap

*places limitades. cal inscriure’s a l’a/e 

programessocials@castellarvalles.cat 

(castellarjove@castellarvalles.cat en el cas de l’excursió)

o al tel. 93 714 40 40 (matins)

Organització: comissió municipal per la igualtat 

d’oportunitats dona-home liderada per la regidoria de 

programes socials.

Dissabte 11 de març

10.00 h – era d’en petasques
Excursió jove al puig de la Creu: “Mou-te 
en igualtat i dóna-li al play”*
a càrrec de Taulacció, creu roja Joventut i 
amics del puig de la creu

Dilluns 13 de març

18.00 h – sala d’actes d’el mirador
Cinema tertúlia: En tierra de hombres
a càrrec de psicovallès

Dimecres 15 de març

19.00 h – auditori casal catalunya
Teatre: Si yo no tengo un lugar
a càrrec del colectivo de mujeres de mata-
galpa (Nicaragua) - entrepobles

Dijous 16 de març

18.00 h – sala lluís Valls areny d’el mirador
Tastet d’eines ràpides i eficients per a una 
millor gestió de les emocions*
a càrrec de Núria castro, de psicovallès

8 DE MARÇ
DIA INTERNACIONAL DE 

LES DONES

El senador d’ERC, el santcugatenc 
Bernat Picornell,  va visitar dimecres 
tres empreses de Castellar - Celo, Di-
giProces i Naturalea-  convidat pel 
grup municipal d’ERC de Castellar.  
“Ens interessava molt que cone·
gués la realitat de la indústria, de 
les seves necessitats  per tenir una 
visió global de la indústria de la co·
marca”, va explicar el portaveu del 
grup municipal d’ERC, Rafa Homet.

Picornell, que és senador des 
del gener de 2016 per designació del 
Parlament, va reconèixer que fer vi-
sites a empreses en general “és molt 
interessant perquè coneixes rea·
litats diferents” i va definir l’expe-
riència de visitar les tres empreses 

el senador Bernat picornell 
visita 3 empreses de Castellar

El senador Bernat picornell, a la dreta amb el grup municipal d’ERC, a naturalea. || J. r.

la intenció del polític 
republicà era copsar 
les preocupacions de 
l’empresariat local

castellarenques com a “brutal”,  ja 
que “un parell d’elles importa a 
fora, totes tres tenen una impli·
cació amb el propi territori i valo·
ren estar a la comarca”. Picornell 
va apuntar que la intenció d’aquests 
contactes és “anar trobant dife·
rents complicitats per anar cons·
truint xarxes”.

 Jordi Rius

ERC | empresa

Una de les queixes dels empre-
saris és el dèficit d’infraestructures 
que pateix la vila. En aquest sentit, 
Picornell va explicar que “hem rein·
vidicat a través de mocions i propo·
sicions de llei tant al Senat com al 
Congrés la millora d’aquestes in·
fraestructures” encara que la res-
posta “sol ser negativa”.

El PP va celebrar dissabte el dia d’Andalusia amb la presència a Castellar 
d’Alberto Fernández Díaz, president del PP a Barcelona, i de Juan José Alon-
so, tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Almeria.  || TexT i FoTo: a.p.

La secció local de l’ANC va organitzar dilluns passat una concentració als 
Jardins de Palau Tolrà per expressar el seu suport a l’exconseller Francesc 
Homs, que va declarar dilluns al TC amb motiu del judici del 9-N.   || r.g.

pp | Dia D’anDalusia

AnC | JuDiCi 9-n

El PP celebra el Dia d’Andalusia

Suport d’ANC Castellar a Francesc Homs

política
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ple municipal

el consens protagonitza el ple de febrer

La gran majoria de punts del ple de 
febrer van ser aprovats per unanimi-
tat en una sessió on el protagonisme 
el van tenir les mocions. Abans, el ple 
va aprovar designar com a membres 
del Consell de Cultura a Enric Agui-
lar, Canòlich Prats i Belen Guitart. 
Els grups de l’oposició van aprofitar 
aquesta aprovació per reclamar la re-
activació d’aquest Consell com a au-
tèntica eina dinamitzadora de la cul-
tura local oberta a la participació real 
de les entitats.

ERC va poder tirar endavant les 
seves tres mocions. En primer lloc -i 
presentada conjuntament amb PDe-
CAT- es va donar suport al programa 
català de refugi i acompanyament a 
les persones refugiades. La regidora 
d’ERC Núria Raspall va recordar que 
dels “271 casos urgents que necessi·
ten venir a Catalunya, només n’han 
arribat 14”.

ERC també va sumar el suport 
unànime del plenari a la seva moció 
per establir una nova taxa de cara 
al 2018 adreçada a les empreses que 

es demana reobrir ginecologia i dissabtes pediatria al Cap tal com diu el pressupost de la Generalitat

poden gaudir de l’aprofitament es-
pecial del domini públic local en tenir 
instal·lacions de transport d’energia 
elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs. 

Finalment, tot i que amb algu-
na reserva, tots els grups també van 
votar a favor de la moció d’ERC per 
a l’impuls al consum de les energies 
renovables i donar suport al conveni 
marc signat entre el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental i la coopera-
tiva Som Energia.  Josep Maria Calaf, 
d’ERC, va defensar que calia donar su-
port a la moció perquè en el sector de 
l’energia “hi ha una concentració de 
poder en mans d’unes poques com·
panyies quan es tracta de recursos 
tan sensibles com escassos”. Per 
part del govern, el portaveu Aleix Ca-
nalís va subratllar que aquest darrer 
punt ja havia passat per la junta de go-
vern local de la setmana passada i que 
“com a Ajuntament tenim garantida 
que la procedència de l’energia que 
consumim és 100% renovable”. Bet 
Tena, més  enllà del conveni amb Som 
Energia, va demanar “un full de ruta 
clar” en l’àmbit energètic i va recordar 
que l’Ajuntament treballa amb Ende-
sa, empresa que juntament amb Gas 

Natural no estan d’acord en acceptar 
mesures contra la pobresa energètica. 

esmenes al pressupost

L’equip de govern també va sumar el 
suport de tots els grups després d’ac-
ceptar algunes esmenes a la seva moció 
que reclama fer efectives les esmenes 
aprovades als pressupostos de la Gene-
ralitat del 2017 per reobrir els serveis 
de ginecologia i pediatria  els dissabte 
del CAP. Aquestes esmenes també in-
clouen millorar la seguretat de la car-
retera C-1415.  L’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, va recordar que la moció demana 
“la restitució d’una part dels serveis 
que oferia el CAP que són molt de·
manats per la ciutadania i que van 
ser retallats”. Tant ERC com PDe-
CAT, partits que conformen el govern 
català a través de Junts pel Sí, van ma-
nifestar la seva voluntat d’ajudar a fer 
efectiva aquesta moció. En el cas de 
Decidim, Jordi Uyà va valorar positi-
vament l’acord final que es va portar 
a aprovació i va recordar que “és una 
aposta clara de Decidim resoldre 
l’embús que pateix la pota nord” de 
Castellar en la cruïlla entre la carrete-
ra de Sabadell i la C-1415. 

pOLíTICA | ple De FeBrer

Moció d’ERC i PDeCAT sobre el des-
envolupament del programa català 
de refugi 

Moció d’ERC referent a la taxa per 
l’ús privatiu del domini públic local 
de les instal·lacions de transport 
d’energia elèctrica,  gas, aigua i hi-
drocarburs  

Moció de Som de Castellar-PSC per 
fer efectives les esmenes aprovades 
als pressupostos de la Generalitat  

Moció d’ERC d’impuls al consum 
d’energies renovables

 J.G.
ACORDS pRInCIpALS

AJUnTAMEnT | FinanCes

El ple va servir per conèixer el termini 
de pagament a proveïdors de l’Ajun-
tament, que s’ha aconseguit reduir 
considerablement. El regidor de Fi-
nances, Joan Creus, va explicar que 
l’Ajuntament va reduir el darrer tri-
mestre del 2016 el període mitjà de 
pagament fins a situar-lo en 7,5 dies. 
Aquesta és la ràtio més baixa des que 
l’Ajuntament dona compte d’aquest 
indicador tal com estableix la norma-
tiva estatal d’estabilitat pressupos-
tària i sostenibilitat financera apro-
vada el 2012. 

Els dos darrers trimestres de 
l’any 2015 i 2014 el termini mitjà de 
pagament va ser de 18,97 i 18,18 dies, 
respectivament. El Període Mitjà de 
Pagament (PMP) és un indicador del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques que es calcula a partir de les 
factures en el registre de l’Ajuntament. 
L’Administració té l’obligació d’apro-
var les factures en el termini màxim de 
30 dies des de l’entrega dels béns sub-
ministrats o de la prestació dels ser-
veis (i, en tot cas, des de la seva recep-
ció) i les ha de pagar abans de 30 dies 
des de la seva aprovació.  || redacció

Es redueix el 
Període Mitjà 
de Pagament 
a 7,5 dies
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actualitat

hABITATGE | ClÀusules sòl

L’Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC)  de Castellar ha atès els 
dos primers mesos de l’any uns 90 casos 
en qüestions hipotecàries, especialment 
de persones afectades per les anomena-
des “clàusules sòl”. Per aquest motiu, el 
servei ha incrementat els horaris per 
atendre totes les consultes, ampliant les 
visites de dos a quatre dies a la setmana. 
Des del moment en què es rep l’usuari, 
l’OMIC estudia cas per cas si la hipoteca 
està afectada per les clàusules sòl, i ori-
enta els usuaris sobre l’oportunitat de 
presentar reclamacions. El servei, que 
facilita el model de reclamació de l’enti-
tat bancària, recomana que se segueixin 

l’omiC ha atès 
90 casos sobre 
hipoteques en 2017

Unes 90 persones van assistir a la xerrada sobre clàusules sòl  || c.d.

Un playmobil pilot a l’aparador de la botiga CM62 al carrer Major. || r. g.

 Cristina Domene

Són els casos 
sobre hipoteques 

que l’Oficina 
Municipal 

d’Informació al 
Consumidor ha 

atès en dos mesos 

CASOS

90
les recomanacions emeses per l’Agència 
Catalana de Consum. El nombre de con-
sultes s’ha incrementat arran de la sen-
tència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, de desembre de 2016, que obli-
ga totes les entitats financeres a retornar 
els diners cobrats per les clàusules que 
fixen un interès mínim a les hipoteques.

xerrada informativa 
Per informar els afectats i la població en 
general, l’OMIC va organitzar una xer-
rada informativa dilluns passat on van 
assistir un centenar de persones. L’acte 
va anar a càrrec d’Alejandra Roncero, 
representant de l’Associació d’Usuaris 
de Bancs, Caixes i Assegurances de Ca-
talunya (AICEC-ADICAE). L’experta va 
parlar sobre les clàusules sòl i sobres les 

despeses hipotecàries. Abans del torn 
de preguntes, també es va parlar sobre 
l’Índex de Referència de Préstecs Hipo-
tecaris (IRPH). Roncero va explicar que 
aquest tipus de xerrades pretenen “arri·
bar al major nombre de persones pos·
sibles perquè no es continuï repetint 
els abusos per part de les entitats”. 
Tot i que no hi ha una xifra clara d’afec-
tats, es preveu molt elevada: “tenint en 
compte que quan més es va aplicar la 
clàusula sòl als préstecs hipotecaris 
va ser al 2006, coincidint amb el boom 
immobiliari”. 

Durant la trobada, també es va ex-
plicar que els afectats poden reclamar 
de manera individual o bé, de manera 
conjunta a través de presentacions col-
lectives, fent-se socis de l’Associació. 

el servei ha ampliat l’horari d’atenció 
de dos a quatre dies per poder 
atendre el nombre de consultes

Els Playmobil ja ‘ocupen’ 
els comerços de Castellar 

L’Ajuntament de Castellar va rebre dimarts passat, al Palau Tolrà, alumnes de 3r de secundària del Collège de 
Grazailles de Carcassonne que, acompanyats de dos professors de l’escola, estan aquests dies a la vila en un viat-
ge d’intercanvi lingüístic amb l’Institut Castellar. Els alumnes de l’institut francès s’allotgen, des que van arribar 
als domicilis dels estudiants de l’Institut Castellar, i realitzaran diferents activitats durant tota la setmana, tant al 
municipi com a diversos indrets de Barcelona i Sabadell. A més, com ja és tradició, van passar dimarts pels micrò-
fons del magazín Dotze de Ràdio Castellar per exercitar els seus coneixements de llengua castellana.   || redacció

Nova visita d’estudiants de Carcassonne

La ruta dels aparadors Playmobil, un dels punts d’interès de la fira Esplay, la 
fira de l’univers Playmobil que es farà a l’Espai Tolrà el dies 18 i 19 de març, 
ja està en marxa. Des de dimecres passat i fins al dia 17,  uns 24 comerços 
associats a Comerç Castellar llueixen diorames i figures de Playmobil ge-
gants. Hi ha un concurs d’Instagram en marxa on resultarà guanyador 
aquell que pengi en primer lloc les fotografies dels 24 comerços amb l’eti-
queta #comerçcastellarplaymobil. El premi és un val per comprar produc-
tes a la fira a més de dues entrades . Els comerços participants són  Gemma 
Imatge, Finques Clavé 7, Stop, CM62, Ca la Fiti, Cárnicas Merche, MiDudu, 
Andreví Pastissers, L’Obrador d’en Gregori, Luque & Luque, Esports Cas-
tellar,  Urban Perruquers, Webiseny, Pessigolles, Lídia Vidal Florista, El Bo-
tonet, Òptica del Vallès, Tam Music, Santiart, Pastisseria Villaró, El Rebost 
d’en Joan,  Clínica Novavet, Rodana Sabaters i APP Informàtica.  || J. r.

COMERÇ | Fira esplayFORMACIó | inTerCanVi

+ COnSULTES

El personal de l’oficina del Síndic 
de Greuges va recollir un total de 
quatre queixes i quatre consultes 
durant la visita que va fer dimarts 
passat, 21 de febrer, a Ca l’Alberola. 
Les problemàtiques exposades per la 
ciutadania durant aquesta visita van ser 
relacionades, entre d’altres, amb temes 
que tenien a veure amb consum (llum, 
gas, aigua, etc.), habitatge o pensions. 
Excepte una, totes les visites ateses pro-
venien de persones residents a Castellar.

Queixes de consum         
per al Síndic de Greuges
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tradicions

Tot i que el Dia d’Andalusia es com-
memora el 28 de febrer, a Castellar 
del Vallès es va avançar uns dies 
per celebrar-lo dissabte passat. 
L’Associació Cultural Aires Roci-
eros Castellarencs va organitzar 
una jornada on la principal finalitat 
era transmetre la cultura entre les 
dues terres, l’andalusa i la catalana. 
Si l’any passat, la província convi-
dada va ser Granada, enguany ha 
estat Almeria.

La celebració, segons Montse 
Da Silva, presidenta de l’Associa-

la passada va atraure 
nou públic vallesà

La celebració es va fer a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. || Q. pascual

El Sant Antoni de l’església de Sant Esteve, al seu pas pel carrer Major. || Q. pascual

almeria va ser la 
província andalusa 
homenatjada en 
la celebració 

ció Cultural Aires Rocieros Caste-
llarencs, va ser tot un èxit. “Vam 
començar amb la missa rocie·
ra oficiada pel mossèn Joaquim 
Fluriach. La vam fer dins la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà perquè 
fora feia fred. Va ser una missa 
molt maca i la sala estava molt 
plena”. En el dinar, una paella 
de marisc, hi van participar 150 
persones, “menys que a la missa 
perquè molta gent va marxar, 
però per nosaltres és tot un èxit, 
no ens ho esperàvem”.

L’historiador, escriptor i pe-
riodista Francisco Gutiérrez La 
Torre, originari d’Adra, va explicar 
l’estret lligam que històricament 
han tingut Almeria i Barcelona, ciu-
tats agermanades. A l’acte, a banda 
de membres de l’equip de govern, 
van assistir també representants 

28 DE FEBRER | aires roCieros CasTellarenCs

150 persones participen 
en el dinar del Dia d’andalusia 

sant antoni abat va comptar amb cavalls i 
carruatges de moltes poblacions del voltant

EnTITATS | sanT anToni aBaT

Diumenge va tenir lloc la tradicional Passada de Sant Antoni organitzada 
per l’entitat castellarenca Amics de Sant Antoni Abat. L’activitat va co-
mençar ben d’hora, amb l’esmorzar ofert per l’abanderada, Raquel Juárez 
Llorca; les cordonistes, Abril Pelegrín Juárez i Yaiza Reina García, i la ca-
pitana, Yolanda García Matheos. Enguany, la Passada va ser molt lluïda, 
es va comptar amb l’assistència de més de 80 cavalls muntats i més de 50 
carruatges “i vam servir més de 500 esmorzars”, excplicava Montse 
Rafart, presidenta de l’entitat. “A les 11.30 h encara estàvem servint es·
morzars, hi havia moltíssima gent”. 
El fet de no coincidir amb cap altra festa als pobles del voltant va afavorir 
la participació a l’acte castellarenc. Els pobles que es van apropar per la 
Passada van ser, entre altres, Manresa, Polinyà, Sabadell, Caldes, Sent-
menat, Castellar del Vallès, Terrassa, Bigues i Riells, Cubelles, La Roca, “a 
més de moltes hípiques de Castellar i el voltant, que també se’ns van 
afegir”, comentava Rafart.

La Passada va començar a les 12 hores i va comptar amb una gran 
assistència de públic. La passejada de la figura del sant de l’església de 
Sant Esteve “va ser tot un èxit, tothom ho va celebrar i el mossèn va estar 
molt content”.

A les 13 hores, els Castellers de Castellar - Capgirats van oferir una 
exhibició castellera formant dos pilars i, al Mercat Municipal, els para-
distes van oferir un tast de tapes molt ben elaborades. A les 14 hores es 
va donar per tancada la festivitat de Sant Antoni a Castellar. Tothom va 
quedar content,  l’organització i el públic. “Volem donar les gràcies als 
voluntaris, que aquest any van ser 25, a l’ADF i a la policia local”, deia 
Rafart.  || mariNa aNTúNez

locals de l’ANC, PSC, ERC, PP i Po-
demos. “Volem donar les gràcies 
a l’Ajuntament i a tots els partits 
i personalitats que ens van vi·
sitar, com el tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament d’Almeria, Juan 
José Alonso, i el president de la 
Federación Andaluza de Comu·
nidades, Miguel Montaño. Vam 
estar molt contents i l’endemà 
ja vam rebre una felicitació des 
d’Almeria donant·los les gràcies 
pel tracte i explicant que s’havien 
quedat molt sorpresos perquè un 
poble tan petit organitzi aquests 
esdeveniments”.

La missa i el dinar es van com-
pletar amb actuacions de copla 
d’Amalia de Triana, la poesia de Fran-
cisco Espinosa, l’actuació del grup 
flamenc “Son de Alma” i el ball a ca-
vall de José Ruíz.  || crisTiNa domeNe
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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

S’acosta el dia de la més antiga tra-
dició de Castellar del Vallès que es 
manté viva: els Cants de la Passió 
del Dijous Sant. 
Es convida a participar-hi a tots els 
homes que els agradi cantar, especi-
alment els que formen part d’alguna 
coral d’aquí o de fora.
Els assajos seran els dilluns a les 8 
del vespre a partir del dia 6 de març, 
al local de Colònies i Esplai del Pas-
seig Tolrà número 6. Us hi esperem.
Les tradicions d’un poble són pilars 
de la seva identitat; en aquest sentit 
Castellar ha estat capdavanter en la 
perseverança i estima de les seves 
tradicions, i els Cants de la Passió 
n’és una de les que li donen singula-
ritat; els han cantat els nostres avis i 
els nostres pares any rere any, i avui 
els cantem nosaltres orgullosos de 
mantenir encesa aquesta torxa que 
no hauríem de deixar apagar mai; 
però cal solucionar alguns proble-
mes que la posen en perill.
En primer lloc, alguns dels cantai-
res més veterans, com és natural, 
tenen ja una certa edat, i fa falta que 
s’incorporin homes més joves per 
aconseguir el relleu generacional 
de cantaires.
I en segon lloc, per garantir-ne la con-
tinuïtat és igualment necessari que el 
poble (autoritats municipals, regido-
ria de Cultura, entitats culturals del 
poble i mitjans de comunicació) pren-
guin consciència que aquesta és una 
tradició centenària, genuïna i única 
de Castellar del Vallès, que val la pena 
valorar i fomentar perquè no es perdi.

Crida del Cor de Cavallers

 Cor de Cavallers

 pDeCAT de Castellar

 Decidim Castellar

La política potser ens 
preocupa molt a tots, 
però no ens enganyem: 
el diari més llegit a l’Es-
tat continua sent el 

Marca; “Els Esports” és una part fo-
namental del telenotícies (incompa-
rable a les arts), i el futbol mou molts 
més milions que els partits polítics. El 
futbol (“l’opi del poble”, que diu la dita) 
ofereix una manera d’escapar la reali-
tat del dia a dia (que ens atrapa), per-
metent-nos viure una realitat a part,on 
tot és possible. També ofereix oportu-
nitats freqüents per desfogar-se. 

egur que han canviat 
coses d’uns anys ençà. 
Segurque no som da-
vant de les “Uglylaws” 
(lleis lletges) que impe-

A

S

Futbol, política 
i la necessitat de 
desfogar·nos de les 
nostres frustracions

Posar la diversitat al centre

Des del Partit Demòcrata de Castellar 
creiem que un dels problemes de la po-
lítica és precisament que el seu rol dins 
la societat és massa com el rol del fut-
boli massa poc un deure moral. Trac-
tem al polític com si fos un jugador de 
futbol: una figura que, ens agradi més 
o menys, no podem influir. Com a con-
seqüència, el polític -igual que el juga-
dor- és més tractat com a boc expiatori 
de les nostres emocions i frustracions, 
que no com l’extensió que ésde la nos-
tra sobirania com a poble. La política 
ha de deixar de ser un partit de futbol 
entre jugadors que només animem o 
critiquem. La política ha de ser el punt 
d’unió entre tots els individus i tots els 
interessos dins la societat. 
Des del PDeCAT Castellar,apostem 
per un sistema més participatiu que 
consulti als ciutadans sovint i on les 
reivindicacions ciutadanes arribin 
més fàcilment als més alts decisors. continua a la pàgina 11

Quan les coses es fan ben fetes, 
també s’han de dir i aplaudir. Dis-
sabte, cap a la una de la nit, hi 
havia diversos grups de joves fent 
soroll (i segurament embrutant o 
fent alguna bretolada) a la plaça 
de Catalunya. La Policia Local va 
entrar-hi amb un dels seus cot-
xes i va parlar amb alguns d’ells, i 
tot seguit va fer una ronda amb el 
vehicle fins aconseguir que mar-

Plaça de Catalunya, 
nit de dissabte

 pilar Munt Vidal

Sovint, parlem de l’estat del ben-
estar. Un terme abstracte i molt 
generalista, però... què volem  dir 
amb “estat del benestar”? 
El sistema de pensions, la cobertu-
ra de l’atur, l’educació i la sanitat 
públiques, han estat els fonaments 
d’aquest estat del benestar, avui en 
perill a causa, o com a excusa, de 
la gran crisi mundial que ha dic-
tat importants mesures d’auste-
ritat que, en bona part, l’han co-
mençat a desmantellar.
La Catalunya del futur, no només 
ha de recuperar els nivells de ben-
estar que hagi pogut perdre, sinó 
que els ha d’augmentar i millorar. 
Necessitem un nou model d’estat 
del benestar en què puguem in-
corporar prestacions bàsiques 
com les ajudes a la maternitat i la 
dependència i una política d’ha-
bitatge social com la que existeix 
en alguns països europeus. Caldrà 
disposar, també, de lleis que evi-
tin els desnonaments i els talls de 
subministraments de serveis pú-
blics bàsics com l’aigua, el gas o 
l’electricitat.
Catalunya és pionera en molts 
camps en què, però, caldrà apro-
fundir i avançar molt més. Per 
exemple, en la igualtat de gène-
re, on encara hi ha molt camí a fer. 
La cultura de la pau, en la qual ens 
vam situar capdavanters amb la 
lluita contra les guerres i una llar-
ga trajectòria de lluita que inclou 
l’objecció de consciència i els mo-
viments pacifistes. També som 

Progrés i benestar

 AnC Castellar del Vallès particularment sensibles en els 
temes de solidaritat i cooperació 
amb la xarxa d’ONG, les famílies 
d’acolliment o la Marató de TV3.
El nou país que volem construir, 
la Catalunya del futur haurà d’as-
segurar, amb l’aplicació d’aquest 
nou model d’estat del benestar, 
que els drets socials més bàsics, 
com l’educació, la salut, l’habi-
tatge el dret al treball, les pen-
sions... arribin a tothom. El nou 
país, però, haurà de ser capaç 
d’anar molt més enllà, amb l’es-
tabliment d’una renda bàsica ga-
rantida per a tothom.
Des de fa deu anys, aquest país té 
plantejat un gran objectiu: oferir 
un futur de progrés a les noves 
generacions. Per aconseguir-ho 
només hi ha un camí: el de dispo-
sar de les millors eines polítiques 
i econòmiques que ens permetin 
garantir el progrés i el benestar 
de tots els ciutadans. 

Aquest any he tingut el privilegi de 
poder col·laborar amb els organit-
zadors i voluntaris del carrer Major 
durant dos mesos fins al gran dia. He 
pogut veure la gran feinada que hi ha 
darrere i com poc a poc l’aeroport 
anava prenent forma i creixent. No us 
podeu imaginar la quantitat d’hores in-
vertides que s’han aplicat per tal  que 
tots els castellarencs poguessin gau-
dir d’un aeroport que fos el més real 
possible (exactament des de setem-
bre). Tots hem realitzat un gran esforç 
que al final recompensa quan veus a 
la gent alegre i gaudint de la jornada. 
Vull agrair, sobretot, a la Maria Casa-
juana, pel seu entusiasme i caràcter. 
Gràcies a ella vaig entrar com a un 
voluntari més, ajudant tots els caps 
de setmana a la creació de l’aeroport. 
Tampoc em vull deixar ni al Josep ni 
al Cisco, els “arquitectes” de la creació 
dels avions i la torre de control. A més, 
sense el Rafa no hagués sigut possible 
pintar tots els avions, torre de control, 
murals i la aduana que, sens dubte, ha 
quedat reflexat de que és un gran pin-
tor i un gran artista. L’Antònia, sem-
pre treballadora i perfeccionista, la que 
em donava un cop de mà a la nau. Al 
personal de la duana, potser els més 
significatius de la festa, per fer riure 
a tothom qui passava per allà. Agra-
ïr també a totes les escoles i instituts 
de la vila per col·laborar! I, sobretot, 
agraïr a tots els voluntaris que van fer 
possible el transport dels avions fins 
als seu destí final: l’Aeroport Interna-
cional de Castellar del Vallès. Gràcies 
a tots i totes! Fins l’any que ve!

Agraïments a l’Aeroport 
Internacional

 Òscar Moreno

dien a les persones amb diversitat fun-
cional o intel·lectual sortir al carrer, per 
decència, i que en algunes ciutats dels 
Estats Units van ser vigents fins a la dè-
cada dels 70. Segurque no som a l’Ale-
manya de mitjans dels anys 30, quan el 
nazisme promulgava lleis per a evitar 
la descendència de persones “genèti-
cament defectuoses”, i que instaurava 
un programa d’extermini de la diver-
sitat funcional. Segur. Segur que, per 
sort,això ja ha passat. Però, hem evo-
lucionat tant com ens pensem? Estem 
segurs que no mantenim estructures 
i discursos problemàtics respecte als 
drets d’aquestes persones?
Alguns exemples:
Fa un parell de mesos podíem veure 
el president dels EUA fent mofa d’una 
persona amb diversitat funcional. Ho 
feia en públic, i no li va restar ni un sol 
vot. Fa unes setmanes també podíem 

Per això, ho arrisquem tot i més per-
què el poble pugui decidir. No només 
és una qüestió ideològica com a inde-
pendentistes, com se’ns vol fer creu-
re; el dret a decidir és, sobretot, una 
qüestió de progrés democràtic. 
La prova més evident que ho hem arris-
cat tot i més per un sistema que posi el 
ciutadà al centre, és que ara ens en fan 
pagar les conseqüències. Fabriquen 
casos falsos de corrupció (l’anomena-
da “Operación Cataluña”) contra nos-
altres per fer-nos perdre vots; porten 
aquells representants nostres que han 
deixat la pell per la creença democràtica 
i de l’alliberament nacional, a judici per 
haver deixat votar a la gent el 9N, i fan el 
que faci falta sense cap mirament. L’ob-
jectiu és clar:fer de nosaltres, la gent del 
PDeCAT (pal de paller de la nostra polí-
tica per dècades), el boc expiatori dels 
catalans, per fer descarrilar el procés. 
Però es sorprendran iel passat dilluns 

27 de febrer, l’ANC i gent de totes les 
ideologies vam demostrar-ho un cop 
més. La gent no és tan curta com es 
pensen que som i ens adonem de les 
seves maquinacions. Arreu del país, 
hi va haver manifestacions en suport 
a Francesc Homs, una altra de les víc-
time dels judicis polítics que l’Estat 
impulsa per enfonsar-nos. Castellar 
no en va quedar el marge.

xessin (potser a un altre lloc a fer 
soroll i destrosses, malaurada-
ment). Amb aquesta actuació es 
van acabar d’immediat els crits i 
va començar el descans dels veïns. 
Darrerament, aquesta plaça ha 
patit encara més agressions, com 
la destrucció del preciós xilòfon 
que formava part dels jocs inclu-
sius que es van instal·lar al desem-
bre (dos dels tubs arrancats, per 
cert, es troben escampats per la 
plaça, un d’ells dins l’aigua de la 
bassa), una font tombada que de 
seguida va ser arreglada, la caigu-
da de l’asta de la senyera, noves 
pintades, escampades de vidres, i 
fins i tot la realització d’una fogue-
ra entre un banc i una paret, per 
anomenar només alguns exem-
ples. S’haurà de veure com evitar 
que els jocs d’aigua que s’hi volen 
instal·lar no en resultin malmesos.   
Sigui com sigui, amb la presèn-
cia policial es fa un pas endavant 
per evitar la congregació d’alguns 
joves que utilitzen la plaça per 
fer-hi destrosses, però també se 
m’acudeixen solucions tan senzi-
lles com deixar créixer les heures 
en les parets que sigui possible 
doncs, a més de no deixar lloc per 
als grafits indiscriminats, també 
fan bonic i suposen un estalvi en 
pintura reparadora. També es po-
drien apagar les llums de la pista 
de bàsquet i de futbol annexa a 
partir d’una hora coherent ja que 
romanen enceses a altes hores de 
la nit quan s’entén que els veïns 
no necessitem precisament el so-
roll d’una pilota per descansar. A 
més de suposar un estalvi energè-
tic, l’absència de tanta llum faria 
menys propícia la plaça per a con-
gregacions d’aquest tipus.   
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opinió

a molts mesos que dedi-
co part del meu temps 
a  preparar la que serà 
l’exposició que reunirà 
totes les meves sèries 

pictòriques des de l’any 1989 fins l’any 
2016. Pel que fa els meus treballs no pic-
tòrics, fets amb altres tècniques com 
la fotografia o  els objectes no forma-
ran part d’aquesta retrospectiva. En 
el cas de les fotografies de Paraules 
Múltiples (2004) també amb alguna 
obra de procedència fabril tampoc he 
volgut que fossin present, potser per 
falta d’espai.
La mostra rep el nom de l’escrit de pre-
sentació del catàleg de l’exposició : “ 
The factory” i l’efecte mandala”. A més 
ja he decidit, havent valorat el dia de la 
inauguració, de fer- ho el dia 3 de març 
a les 19hores. Així que es amb aquest 
tràfec de  coses a solucionar que revi-
sant els llibres, revistes,diaris i catà-
legs que tinc al estudi vaig començar 
a fullejar la revista nº 28 de ARTE Y 
PARTE, una revista en format llibre d’ 
Informació artística de España i Por-
tugal de l’any 2000. Sota el títol de Ci-
nema d’Estiu tot els articles parlen de 
la relació entre el cinema i l’art. Amb 
dos articles i un guio de l’artista Jo-
seph Cornell veiem com aquest artis-
ta va realitzar algunes pel·lícules i les 
seves famoses caixesi campanes de 
vidre, algunes en homenatge d’estre-
lles de Hollywood com Greta Garbo, 
Marilyn, Lauren Bacall. Dalí també 
protagonitza les pàgines de la revista 
amb la seva relació amb Hollywood 

  Esguards semblants. || JoaN muNdeT

L’art i el cinema, relació 
fructuosa

F pLAÇA MAJOR

DOMÈnEC TRIVIÑO
pintor

 núria Raspall*

ots els que teniu fills 
adolescents o joves, co-
incidireu amb mi que 
no es queden al poble, 
no hi fan vida i sem-

pre que poden marxen a Sabadell... 
i alguns a Terrassa. Crec que coin-
cidirem en que seria beneficiós per 
tothom, que es poguessin establir a 
aquí, que hi poguessin estudiar més 
enllà de l’etapa de l’institut, que hi 
tinguessin la seva part d’oci i que 

T
Per què els joves no fan 
vida a Castellar?

fessin de Castellar, un poble amb 
vida i energia. 
Però, què tenim a Castellar que en-
gresqui els joves? Llocs d’oci? No. 
Punts de trobada i reunió? No. Ha-
bitatges a preus assequibles? No. 
Aleshores, on van els joves? Fàcil, a 
altres poblacions. 
És cert que el tema joventut és un 
tema complex, perquè hi ha moltes 
vessants en les que ens podríem cen-
trar: l’educació, la vivenda, l’oci, la so-
ciabilització i les relacions personals, 
i és cert que tenim varis “handicaps” 
que hem de superar, com la proximi-
tat amb poblacions grans, el fet que 
no som vila universitària o les comu-
nicacions per carretera, però algun 
dia hi haurem de fer front si és que 
volem un poble actiu i amb ànima.
Si us hi fixeu, les poques coses que 
funcionen i tenen èxit, en l’àmbit ju-
venil, són les que tenen a veure amb 
la oferta esportiva i les que ells ma-
teixos preparen, com Vilabarrakes. 
Potser doncs, ens hauríem de plante-
jar fer-los una mica més de confiança 
i donar-los eines per tal que puguin 
organitzar-se i planificar activitats 
a la seva mida. Acompanyem-los. 
Busquem entre tots models que pu-
guem desenvolupar en aquest sen-
tit, però és urgent, perquè els joves 
necessiten espais on jugar a billar, 
al futbolí o a jocs d’ordinador, sense 
que necessàriament hagi de passar 
per anar a un bar. 

ve de la pàgina 10

llegiu aquí  Walt Disney, Luis  Buñuel, 
Hitchcock etc.També Marcel Broodt-
haers , poeta belga que en deu anys va 
realitzar tota la seva obra a partir dels 
seus 40 anys després de fracassar amb 
la poesia. Va realitzar una dotzenes de 
pel·lícules curtes i en aquest moment 
te una revisió de la seva obra al Reina 
Sofia de Madrid. Amb “la fotogènia ci-
nematogràfica dels artistes”, l’autor 
d’aquest article parla de com la pròpia 
vida dels artistes sobretot dels pictò-
rics mes enllà de la seva obra resulta 
fotogènica per el cinema.  Manllevant 
el que va dir amb ironia en el seu dis-
curs la premi Nobel polonesa Wislawa 

Szymborska del 1996 que els pintors 
son mes fotogènics que els poetes, els 
musics i els científics,l’articulista en 
qüestió fa un recorregut per les pel-
lícules que han retratat els pintors des 
de Vicent Van Gogh, Picasso, Hockney, 
Victor Erice, Gauguin, Miguel Angel 
etc..  L’art també ha donat suport al 
cinema amb la realització dels cartells 
anunciador dels films. Aquí a casa, An-
toni Clavé eraun bon exemple quan el 
cinema era màgia i  un entreteniment 
indispensable durant moltes dècades 
i ens deixa per tots els que hem vis-
cut el cines de barri allà on sigui, un 
regust de nostàlgia.

També l’article consagrat a Edward 
Hopper amb les seves pintures de lloc 
quasi solitaris i interiors sovint buits 
però plens de la nostre memòria ens 
transporta a aquests cinemes de la 
nostre infàncies de cortines de vellut 
vermell i venedors de caramels i dol-
ços  com les velles venedores de cigar-
retes que veiem a les pel·lícules del ci-
nema negre americà. Tota una altre 
època. També anys on l’espectador 
rebia el programa de la pel·lícula avui 
de col·leccionista.
Aquest artista va pintar molts interi-
ors de cinema i teatres de Nova-York 
als anys 30, 40 del segle passat. És en 

aquest moment de escriure aquestes 
ratlles que em ve a la memòria l’expo-
sició ART I CINEMA 120 anys d’in-
tercanvis que Caixaforum  Barcelo-
na encara ofereix i que val molt la pena 
visitar per veure com el cinema i l’art 
sempre han anat de la mà.
        És per tot això si es vol que veient 
la simultaneïtat, al llegir l’Actual del 
divendres dia 10 de febrer, de la inau-
guració del BRAM i de la meva retros-
pectiva, que al final vaig pensar beneï-
da coincidència. Potser fins i tot al final 
no hi tanta diferència entre la finestra 
que obra un pintura i la pantalla de un 
cine. Salut i Art. 

O estudiem què podem fer per tal que 
Castellar tingui un reclam que faci 
venir joves al poble. Des d’Esquerra 
sempre hem apostat per aconseguir 
un mòdul de referència a la comarca, 
un mòdul que només s’estudiï a aquí 
i, si a sobre, ho combinem amb habi-
tatges assequibles, potser els joves 
podran compartir pis i tot. 
És important que els joves tinguin 
un espai on fer-se sentir i segur que 
si els donem responsabilitats, esta-
ran a l’alçada. 
*Regidora d’ERC

sentir el ministre de sanitat d’Holan-
da dient que “si la gent té l’opció d’es-
collir, i per això desapareix la síndro-
me de Down, ho hem d’acceptar”. Els 
avenços tecnològics en la detecció de la 
trisomia del gen 21 han fet que els nai-
xements de les persones amb síndro-
me de Down hagin baixat en un 90% al 
Regne Unit, i això també passa aquí.El 
progrés de la ciència i l’elecció indivi-
dual, dos pilars de les nostres societats 
modernes, al servei de la desaparició 
d’una condició, i així deixem l’existèn-
cia d’un col·lectiu en mans del judici de 
valor, i la “capacitat tècnica”, de la resta 
de la societat; els qui “valem més”. De 
la mateixa manera, a l’estat espanyol 
seguim vivint sota una legislació que 
impedeix l’exercici del dret a vot a per-
sones amb diversitat intel·lectual (dret 
internacional reconegut per les Naci-
ons Unides); les persones amb diver-
sitat intel·lectual que han sigut inca-
pacitades no tenen dret a escollir qui 
els ha de governar,ni dedefensar així 
els seus interessos com a ciutadanes i 
com a col·lectiu. Seguim deixant, sis-
temàticament, fora de joc les persones 
amb diversitat funcional. A vegades en 
el pitjor dels sentits possible. 
I això és només la punta de l’iceberg, 
perquè són moltes les pràctiques i 
actituds quotidianes que sustenten 
aquestes situacions. Començant per 
nosaltres mateixos; els partits polí-

 Aleix Canalís*

a capacitat dels veïns i 
entitats per fer de Cas-
tellar una Vila activa i 
plena de propostes per 
gaudir-la ha estat to-

talment demostrada durant el passat 
cap de setmana. Castellar feia goig 
amb activitats de tota mena, des de 
la Festa de Carnestoltes que va trans-
formar el carrer major en un aero-
port internacional gràcies a l’inicia-
tiva de veïns, voluntaris i comercials, 
fins la celebració del Dia d’Andalusia 

L
Gràcies a tots els que ens 
feu gaudir Castellar

a l’Espai Tolrà a càrrec d’Aires Ro-
cieros Castellarens o la passada de 
cavalleries i carruatges de la Festa 
de Sant Antoni Abat.
Cal esmentar també la Rua de Car-
naval, que no va lluir tant com me-
reixia per culpa del recorregut que 
caldrà esmenar de cara a la propera 
edició, la Fira Fora Estocs organitza-
da per Comerç Castellar, la 3ra Pas-
sada de Tapes del Mercat Municipal 
o la I Duatló de Carretera de Caste-
llar del Vallès i I Campionat de Cata-
lunya de Policies i Bombers.
Però les propostes no s’acaben aquí. 
Per aquest cap de setmana que estem 
a punt d’encetar està prevista la in-
auguració, aquesta tarda, de la Mos-
tra de Cinema Bram! amb la presen-
cia del director Fernando Trueba i la 
projecció de la pel·lícula “La Reina de 
España” i per diumenge la celebra-
ció del 40è Aplec de la Sardana or-
ganitzat per l’Agrupació Sardanista 
Amics de Castellar.
La diferència entre una vila apaga-
da, trista i tancada i una vila acolli-
dora, creativa i dinàmica està en la 
capacitat dels seus ciutadans d’ela-
borar propostes i fer-les realitat. En 
aquest sentit, tal com hem pogut 
comprovar aquests dies, a Castellar 
som afortunats. Res de tot això seria 
sense la complicitat i el compromís 
de molta gent. A tots volem felicitar 
i agrair el seu esforç.
*Regidor de Cultura

tics segueixen sense adaptar la gran 
majoria de documents i informació a 
les possibilitats d’accés d’aquests col-
lectius, per exemple. 
No és l’ànim d’aquest article alliçonar 
en cap sentit; és un espai complicat, i la 
quantitat de factors que entren en joc 
son incommensurables. Però a vega-
des convé parar, i pensar un moment 
en com les nostres pràctiques, i els nos-
tres imaginaris, penalitzen la diferèn-
cia. Potser ens cal començar atreure 
la “normalitat” del centre i posar-hi la 
diversitat, i pensar conjuntament, com 
a societat, què volem ser.
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8 DE MARÇ | Dona

Castellar del Vallès durà a terme entre 
el 2 i el 16 de març una dotzena d’activi-
tats per commemorar del Dia Internacio-
nal de les Dones, que se celebra cada any 
arreu del món el dia 8 de març. Dissab-
te hi haurà un aperitiu: actuarà el grup 
musical femení La Rateta que escombra-
va l’escaleta, que s’ha programat a les 12 
hores a la plaça de Cal Calissó i amb el 
suport del bar Calissó. 

Segons ha informat l’Ajuntament, 
les activitats continuaran la setmana vi-
nent; dimecres 8 de març, amb la cami-
nada matinal que sortirà, com és habi-
tual, a les 9.30 hores de l’Àrea Bàsica de 
Salut i que durà per títol “Caminem i fem 

una dotzena 
d’actes en motiu 
del Dia de la dona

L’escultora Mar hernández va ser l’encarregada de llegir el Manifest l’any passat.  || c.d.

 Redacció

Data per 
commemorar el 
dia de la dona

DE MARÇ

8
salut en femení”.  L’acte central de la pro-
gramació, la lectura del manifest del Dia 
de les Dones, es farà el mateix dia 8 de 
març a la Sala d’Actes d’El Mirador, a les 
18 hores. Després de la lectura, que anirà 
a càrrec de Joana Zoyo, es donarà pas a 
una sessió de cinefòrum, que inclourà el 
visionat del documental ‘La mujer, cosa 
de hombres’, de 30 minuts de durada, i 
un debat posterior a càrrec de la Funda-
ció IRES, prestadora dels serveis de psi-
codona i psicoinfància a la vila. L’endemà 
dijous, 9 de març, l’activitat continuarà 
amb un itinerari de 7 km pels entorns de 
Can Borrell. La proposta forma part del 
cicle Vine i Camina +60 i en aquesta oca-
sió du per títol “Fem passes contra la vi-
olència vers les dones”. El mateix dia 9, 
però a les 20 hores, la Biblioteca Muni-

cipal serà l’escenari d’un espectacle de 
poesia escènica amb música en directe, 
a càrrec de la poetessa Yolanda Gutiér-
rez i de la pianista Mercè Farràs. Per al 
divendres 10 de març s’ha programat un 
taller de relaxació sota el títol “Relaxa-
re”, que anirà a càrrec de Núria Santan-
der, de Tothicap. 

D’altra banda, Castellar Jove parti-
ciparà, mitjançant Taulacció i Creu Roja 
Joventut, en les activitats del Dia Inter-
nacional de les Dones amb l’organització 
d’una sortida al Puig de la Creu, titula-
da “Mou-te en igualtat i dóna-li al play”, 
que tindrà lloc dissabte 11 de març des 
de l’Era d’En Petasques (més informa-
ció al telèfon 93 714 40 40 (matins) o al 
correu electrònica astellarjove@caste-
llarvalles.cat). 

la lectura del manifest es durà 
a terme el  dia 8 de març, a les 18 
hores, a la sala d’actes d’el mirador

Atropellament 
de dos ciclistes 
menors al 
carrer Irlanda

Els dos menors que van ser 
atropellats dimarts a la nit 
a prop de les pistes d’atletis-
me continuaven ingressats a 
l’hospital de Sabadell en ob-
servació per raons de precau-
ció en el tancament d’aquesta 
edició. Segons ha pogut saber 
L’ACTUAL, en l’accident un va 
patir trencament del canell i 
l’altre fissura de tíbia. En les 
properes hores podrien rebre 
l’alta un cop es confirmin els 
bon resultat de les proves que 
se’ls estan fent.

L’atropellament va tenir 
lloc al carrer d’Irlanda, a prop 
de les pistes d’Atletisme. Se-
gons fonts de la Policia Local, 
els dos joves van creuar el pas 
de vianants en bicicleta, mo-
ment en què es va produir la 
col·lisió amb un vehicle. Els 
dos nois van ser traslladats 
per una ambulància a l’Hos-
pital de Sabadell.  || redacció

SUCCESSOS | aCCiDenT

Tauler d’Anuncis Municipal

+ InFO: www.castellarvalles.cat + InFO: 
www.castellarvalles.cat

Tens entre 6 i 13 anys? T’agradaria 
celebrar el dia internacional del 
llibre infantil? escriu un conte o 
poema d’una llargada màxima d’un 
foli dina4 i porta’l a la Biblioteca o bé 
envia’l a l’a/e mimopm@diba.cat. 
el podràs llegir en públic divendres 
31 de març a la Biblioteca (18 h). 
després hi haurà tertúlia infantil 
i juvenil.

Tens temps fins al 29 de març. 

“Retrospectiva de Domènec 
Triviño 1989-2016”
Dates: del 6 al 31 de març 
(inauguració: dv. 3 de març, 19 h)
horari: de dl. a dv. de 10 a 13 h i de 
17 a 20 h
Lloc: sala polivalent d’el mirador

la mostra té com a fil conductor la 
relació entre l’entorn laboral de Triviño 
i la seva pintura. a través de totes les 
sèries pictòriques des de l’any 1989 i 
fins ara, l’exposició permet veure com 
l’entorn laboral esdevé la seva font 
d’inspiració, “el seu paisatge”. 

DIA DEL LLIBRE InFAnTIL ExpOSICIó DE 
DOMÈnEC TRIVIÑO 

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 4 de març, parc 
de Canyelles.

properes setmanes:

Ds. 11 de març, 
pl. del Forjador
Ds. 18 de març, 
pl. can Juliana (aire-sol a-B).

+ InFO:
http://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/91/

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

És obert el termini perquè qualsevol 
entitat sense afany de lucre 
(associacions, fundacions o grups 
de persones físiques) pugui sol·licitar 
subvenció per a la realització 
d’activitats o actuacions a castellar 
del Vallès durant l’any 2017.

Termini de sol·licitud obert fins al 3 
d’abril; entitats, electrònicament; 
persones físiques, al servei 
d’atenció ciutadana (el mirador) 
dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. 
de 8.30 a 19 h. Tel. 93 714 40 40.

Dies: del 6 al 10 de març
horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, durant tota la 
setmana farem circ. i dimecres 8, 
també per a famílies amb infants de 
totes les edats, inclosos els menors 
de 3 anys. el mateix dimecres el 
grup de grans farà informàtica 
lúdica a El Mirador. Qualsevol tarda 
podeu quedar-vos a jugar i demanar 
informació. recordeu que la 1a sessió 
és gratuïta.

SUBVEnCIOnS A EnTITATS TALLERS SETMAnALS DE 
LA LUDOTECA 
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esportsduatló

L’espectacularitat del duatló es va donar 
cita diumenge passat a Castellar amb 
la celebració del 1er Duatló de Carrete-
ra de Castellar by Comprarcasa, que 
va omplir la zona de Colobrers i del 
Pla de la Bruguera de triatletes d’alça-
da internacional. Dos d’ells, Francesc 
Godoy i Dolça Gatell van emportar-se 
la victòria final.

El club DimensionTri ha comen-
çat amb força la seva trajectòria com a 
entitat i al cap de pocs mesos de vida ja 
s’ha fet notar amb una excel·lent orga-
nització i aconseguint portar primeres 
espases del panorama atlètic nacional. 
L’últim duatló a Castellar datava del 
2011 de la mà del Centre Excursionis-
ta, però en aquest cas, les cinc edicions 
van ser de la variant de muntanya amb 
un recorregut que pujava fins al Pic del 
Vent. Racó Esports i el Bike Tolrà també 
van organitzar tres edicions de munta-
nya d’un duatló solidàri en benefici de 
La Marató de Tv3. Des de llavors, Cas-
tellar era orfe de proves d’aquest estil.

Rescatant aquesta variant es-
portiva, el DimensionTri i Yellow 
Sports Training presentaven un for-
mat de cursa a l’esprint (cinc quilòme-
tres a peu, més 20 de bicicleta i dos i 
mig a peu per acabar), la variant més 
curta i de moda ara mateix.

Miquel Blanchart, Francesc 
Godoy i Dolça Gatell, entre d’altres, 
comandaven un nombrós grup de 247 
esportistes a la línia de sortida, on pre-
dominava la massiva presència d’atle-
tes castellarencs de clubs com el ma-
teix DimensionTri o els Triatlètics del 
Club Atlètic Castellar, a banda dels que 
ho feien amb altres clubs.

Godoy (Fast-triatlón/CN Mont-
juic) imposava un alt ritme des dels 
primers metres, seguit de prop per 
Blanchart (CN Sabadell) i Iván Limia 
(CT Montornés). Els primers cinc 
quilòmetres de cursa servien per se-
parar en grups als participants i l’in-
ternacional barceloní aprofitava per 
obrir carretera en bicicleta.

L’endimoniat ritme del CN Mont-
juic sobre dues rodes no donava treva 
als rivals i l’escletxa oberta en la prime-
ra volta pel circuit que voltava des del 
Pla de la Bruguera fins a la rotonda de 
la carretera de Sentmenat, es conver-
tia en un obstacle insalvable per Blan-
chart i Limia.

En categoria femenina, Dolça Ollé 
(Fast-triatlón/CN Montjuic) també im-
posava la seva llei, juntament amb Laia 
Conesa (Fast-triatlón/CN Montjuic) i 
Tabita Caballero (Gass Triatló).

Les lluites se centraven en diver-
sos grups ciclistes, on es veia un bonic 
espectacle, traçant en grups per les 
corbes del circuit i fent gaudir al nom-
brós públic reunit per seguir la prova.

L’últim tram a peu de 2500 me-
tres es convertia en un pur tràmit per 
Godoy (01:00:03), que es proclamava 
vencedor de la prova castellarenca, 
pel davant de Blanchart (01:01:24) i 
Limia (01:01:58). Ollé (01:11:54) entra-
va en 93a posició final, aconseguint la 
victòria en categoria femenina, segui-
da per Conesa (01:13:02) en 105a i Ca-
ballero (01:14:50) en 116a.

Pel que fa als atletes participants 
en equips de la Vila, el groc Guillem 
Fernández (01:05:29) era el millor en 
28a posició, seguit de Josep Blasco 
(01:06:54) del CAC en 45a i d’Adrià 
Dalmau (01:09:17, DimensionTri) en 
68a. Irene Sánchez (01:24:26) del Di-
mensionTri, era la millor en categoria 
femenina acabant en 13a posició, segui-
da d’Alexandra Carballo (01:39:20, CAC) 
en 27a posició i Viviana Garcia (01:41:50, 
DimensionTri) en 28a.

“Des de l’organització fem una 
valoració molt positiva de la prova. 
Una primera edició sempre genera 
molta expectació i per a nosaltres 
va ser un èxit veient com els parti·
cipants van acabar de satisfets” va 
explicar el president del Dimension-
Tri, Andreu De Juan, que va afegir que 
“va haver·hi una gran resposta de 
participació i de públic, així com de 
banda de les entitats que van parti·
cipar, com els Capgirats o l’Alan Ro·
vira entre d’altres”.  

Francesc Godoy, sense rival
el triatleta internacional s’emporta la victòria al primer duatló de carretera de Castellar, dominant d’inici a fi

  Albert San Andrés

A dalt, Francesc Godoy al primer tram de carrera. A baix, l’inici dels 20km en bicicleta. || a.saN aNdrÉs

247 ATLETES 
van donar-se cita 
a Castellar per 
participar al duatló 

1:00:03 
va ser el temps 
invertit pel 
guanyador 

27,5 KM 
van haver de 
completar els 
atletes participants
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BRAM! MUSICAL

Històries a l’aire
Suites de Newsies, Mary Poppins,

Els miserables i Mamma Mia

Amb les corals El Cor de la Nit, 
SOM·night i Musicorum

Piano: Adrià Aguilera 
Arranjaments: Xavier Torras 

Direcció: Sònia Gatell

DISSABTE 4 DE MARÇ
20.30 h Auditori Municipal Miquel Pont

esports bàsquet

BÀSQUET | Copa CaTalunya

Quan res no 
funciona

Hi ha vegades que els resultats es-
portius queden en segon terme, 
quan el que es veu a la pista és en-
cara pitjor que la derrota. El CB 
Castellar va caure a la pista del CB 
Ciutat Vella (97-70), però el pitjor de 
la jornada va ser la imatge deixada 
per l’equip al Pavelló de la Ciutade-
lla de Barcelona.

L’esport és jerarquia, ordre i 
esforç i quan es trenca aquest tri-
angle, qualsevol equip queda coix. 
Això és el que sembla no entendre al-
guns jugadors del CB Castellar, que 
acaben desconnectant del joc a les 
primeres de canvi per acabar per-
judicant el seu equip amb queixes, 
joc dur i espectacles lamentables.

El partit començava amb un 
mesurament de forces a banda i 
banda i l’equip local se sorprenia 
de la intensitat inicial dels groc-i-
negres, que aconseguien un parcial 
de 0 a 7 inicial. Els de Carles Com-
pany feien bàsquet directe i sense 
concessions, manant al marcador 
fins a 56 segons del final, quan una 

el CB Castellar, en caiguda lliure, perd 
contra el Ciutat Vella (97-70) donant 
una vergonyosa imatge a Barcelona

tècnica a la banqueta per discutir 
una decisió arbitral feia acabar amb 
23 a 20 el primer període.

El Castellar sorprenia i mosse-
gava per la victòria, però es carre-
gava aviat de personals. Alguns ju-
gadors visitants eren més pendents 
de discutir les decisions que de jugar 
i això passava factura a l’equip, que 
tot i caure per 48 a 40 al descans, no 
li perdia la mida al partit.

Normalment, els errors dels 
col·legiats sempre penalitzen més 
al que perd i el Ciutat Vella aprofita-
va aquest aspecte. Sense un joc vis-
tós i espectacular, els blaus anaven 
picant pedra per sumar punts, tot 
i que no aconseguien deslliurar-se 
d’un rival ferit en l’orgull.

Com una bomba de rellotgeria, 
els groc-i-negres sumaven minuts 
i emprenyament, arribant a l’últim 
quart set punts per sota (64-57).

En l’últim període, el detonant 
de la situació de nervis arribava en 
un temps mort, quan José Miranda 
li retreia al seu company Keith The-
reze el seu comportament i els dos ju-
gadors  iniciaven una discusió a crits. 
Arrel d’això, Miranda marxava a la 

dutxa per decisió pròpia quan en-
cara restaven tres minuts de partit.

La falta de respecte dels dos ju-
gadors amb els seus companys, cos 
tècnic i club era majúscula, repetint 
una escena que ja es va viure ante-
riorment a Viladecans amb prota-
gonistes diferents. 

El nerviosisme es traslladava 
a la pista i l’equip començava a co-
metre faltes per impotència, mentre 
que el Ciutat Vella, aliè a la polèmica 
continuava eixamplant la distància.

L’arbitratge havia anat ali-
mentat durant els quaranta mi-
nuts aquesta situació, amb actituds 
poc comprensibles per part d’un 

 Albert San Andrés

Jugada atacant del CB Castellar al pavelló de la Ciutadella de Barcelona, en el partit contra el CIutat Vella. || a. saN aNdrÉs

dels col·legiats, que va fer llenya de 
l’arbre caigut. Però no només l’ar-
bitratge era culpable, ja que els ner-
vis, la frustració i la tensió acumu-
lada durant la temporada, treuen a 
relluir la deficient planificació es-
portiva del club per aquest any, en 
un planter on molts dels jugadors 
no tenen l’experiència necessària 
per competir a una categoria com 
la Copa Catalunya. 

El partit s’acabava amb un re-
sultat de 97 a 70, 27 punts que ser-
vien per reflectir el panorama a la 
pista, però que no feien justícia al joc 
de l’equip groc-i-negre. En acabar, 
la decepció arribava als ànims de 

l’entrenador castellarenc, després 
de viure la vergonyosa actuació dels 
seus jugadors, en un moment límit 
en la que el club hauria de prendre 
decisions importants respecte a 
aquestes situacions.

Segons informacions de fonts 
internes del club, José Miranda, 
jugador que va arribar a inicis del 
2017 per reforçar el joc interior, dei-
xarà de formar part de l’equip, tot 
i que el CB Castellar encara no ho 
ha fet oficial.

La nova derrota dels de Com-
pany, la 15a de la temporada, no can-
via res a la classificació i l’equip se-
gueix en penúltima posició. 



DEL 03 AL 09 DE MARÇ DE 2017 15

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

l’equip de nakor 
Bueno remunta a 
masquefa i suma 3 
victòries a la 2a volta

la ue Castellar ‘B’ surt del 
descens directe a masquefa

Als últims dies sembla que tot sigui 
de cara per la UE Castellar i si fa una 
setmana era el primer equip qui acon-
seguia la tercera plaça a Segona Ca-
talana (quarta després que Les Fran-
queses guanyés el partit ajornat), ara 
és l’equip B qui aconsegueix trencar la 
mala dinàmica i sortir del descens di-

recte, després de superar per 1 a 2 al 
Masquefa, en partit que va ser apla-
çat fa unes setmanes per les fortes 
ventades i que al minut 46 els blanc-
i-vermells perdien per 1 a 0.

A la represa, Estrada (47’) re-
matava tot sol a la frontal, una cen-
trada des de la dreta, igualant el par-
tit encara amb 45 minuts pel davant. 
Luca aconseguia de penal, el gol de la 
victòria al 88 i el ‘B’ sumava tres im-
portants punts que els mantenen vius 
en la lluita per la salvació.

“No ens servia l’empat, estem 
a una zona molt complicada i hem 
de sumar de tres en tres. Hem sor·
tit amb defensa de tres, acumulant 
jugadors a dalt i al centre del camp 
per tractar de tenir la possessió” 
va declarar a Regional Futbol l’en-

La UE Castellar ‘B’ el dia de la presentació dels equips al pepín Valls. || cedida

FUTBOL | 3a CaTalana

trenador Nakor Bueno. “Quan co·
mences la temporada bé i acabes 
malament és difícil aixecar l’ànim, 
però quan només guanyes un par·
tit i empates tres en tota la prime·
ra volta i l’equip és capaç d’aixecar 
el cap a hores d’ara, és molt posi·
tiu. En aquests moments de cam·
pionat els equips flaquegen més i 
amb el nostre treball diari seguim 
millorant dia a dia. Ens ha penalit·
zat molt no puntuar durant tantes 
jornades, però mentre hi hagi vida 
hi ha esperança i seguirem treba·
llant per seguir tirant endavant i 
que ningú ens digui que no ho in·
tentem” va afegir el tècnic.

La UE Castellar B ocupa la 16a 
posició, en plaça de promoció de des-
cens, a cinc punts de la salvació.  

L’atleta veterà Rubén Jiménez (I Run With Leiva) va proclamar-se diumen-
ge campió de Catalunya dels 1.500 metres en pista coberta a Sabadell, en la 
categoria M35 amb un temps de 4:19.1. Jiménez s’imposava pel davant de 
José Gómez (4:20.74) i de Juan Manuel García (4:21.44), després de remun-
tar des de la quarta posició a només 500 metres de la meta. Amb la victò-
ria, l’atleta suma aquest or a la plata per equips aconseguida fa uns dies al 
campionat català de cros, en un inici de temporada espectacular.  || a.s.a.

El pilot Lluís Romeu, va aconseguir la segona posició de la categoria II-A, amb el 
seu Citroën Visa a l’Autocròs de Lleida, primera prova puntuable pel català de 
l’especialitat. Romeu (a l’esquerra de la foto) va superar Pedro Castellano (Peu-
geot 106), però no va aconseguir agafar al guanyador Ismael Pasarín (Citroën 
Saxo). En categoria car-cros, Jordi Pujol (Speed Car) finalitzava cinquè i Pol Pujol 
(Demon Car) abandonava després de quatre voltes, per acabar novè.  || a.s.a.

ATLETISME | pisTa CoBerTa

MOTOR | auToCròs

Rubén Jiménez, campió de Catalunya

Lluís Romeu, segon a l’Autocròs de Lleida

 Albert San Andrés

esports
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esports

Sisena consecutiva dels ‘Gossos’
el combinat anoia-Castellar suma una nova 
victòria i segueix colíder de Tercera divisió

El primer equip femení del FS Castellar de vòlei segueix 
immers en la lluita per l’ascens de categoria després de 
guanyar per 3-1 al AE Sandor (22-25, 25-20, 25-22 i 25-
13). Les noies de Raúl Gálvez segueixen imparables en el 
camí cap a la Tercera divisió i són segones a la fase d’As-
cens B. Pel que fa al sènior masculí, l’equip d’Ana Jimé-
nez va superar al CV Santpedor a domicili per 1 a 3 (25-
17, 13-25, 21-25 i 22-25) i és a la quarta posició del grup de 
classificació.

D’altra banda el juvenil A va sumar la quarta victò-
ria consecutiva al grup de Promoció A, després de supe-
rar a domicili al CV Cubelles per 1 a 3 (14-25, 25-12, 8-25 
i 6-25) i és colíder juntament amb el Balàfia Vòlei Llei-
da. Les noies de Fabián Ballesteros ja porten 18 victòri-
es consecutives aquesta temporada.  || a. saN aNdrÉs

El sènior femení en 
la lluita per l’ascens

L’Anoia-Castellar suma les jornades de lliga amb victòries i a la setena va superar al Rugby Navata 
Matcarrelage per un contundent 71 a 8, consolidant el colideratge de la Tercera divisió catalana 
de rugbi. Els ‘Gossos’ segueixen el passeig triomfal a la lliga abans del partit que els enfrontarà a 
l’altre líder de la categoria, el Ripollès RC d’aquí a dues setmanes i on es decidirà qui serà l’equip 
dels dos que quedi imbatut a la taula, situació que pot aprofitar el Manresa RC per escalar posici-
ons. D’altra banda, en L’Actual 317 va sortir publicat que l’equip que va perdre el partit per alinea-
ció indeguda era l’Alella, però la impugnació correspon al partit enfront del GEiEG pertanyent a 
la jornada cinc de lliga, amb resultat de 0 a 28. D’altra banda, l’equip sub-14 no va poder disputar 
el partit que l’havia d’enfrontar al Torroella per falta d’efectius en l’equip rival.  || a. saN aNdrÉs

RUGBI | 3a CaTalana

VÒLEI | 3a CaTalana

la Torreta - cardedeu 2-4
molletense - les Franqueses 2-3
Terrassa 1906 - sant Quirze 3-2
sabadell Nord - Berga 1-2
caldes m. - roda de Ter 2-1
Bellavista m. - matadepera 1-1
UE Castellar - Can Rull 1-0
sallent - san lorenzo 2-2
gironella - Vic riuprimer 2-2

calafell - caldes m- 4-9
Reus Ploms - HC Castellar 8-2
mollet - amposta 7-2
Valles - Bell-lloc 3-4
ripollet - igualada 6-2
sant cugat - Vila-seca 1-4
sentmenat - cambrils 10-5
sant Feliu - Juneda 6-3

lliçà - aliança m. 3-4
Vacarisses - pineda m. suspès
Canet - FS Castellar 7-4
sant cugat - centelles 4-4
sant Joan V. - montsant 0-3
premià - montcada 4-6
isur - arrels 5-9
Fe grama - arenys 4-4

alpicat - lluïsos 57-69
esparreguera - roser 64-69
salle reus - Viladecans 83-63
cantaires - Torreforta 100-74
collblanc B - salou 63-70
sese - sant Boi 80-60
Ciutat Vella - CB Castellar 97-70

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET hOQUEI pATInS
seGona CaTalana · Grup iV · J22 TerCera DiVisiÓ · Grup i, J 19 Copa CaTalunya · Grup ii · J18 primera CaTalana · Grup B · J19

Fc cardedeu 47 22 14 5 3
can rull rT 41 22 13 2 7
UE Castellar 39 22 10 9 3
cF sabadell Nord 39 22 12 3 7
Fc sant Quirze V. 37 22 11 4 7
les Franqueses cF 37 21 10 7 4
Fc matadepera 33 22 9 6 7
ud molletense 33 22 10 3 9
ce Berga 32 22 9 5 8
ce sallent 30 22 9 3 10
Vic riuprimer rFc 30 21 8 6 7
cFa gironella 30 22 8 6 8
Terrassa Fc 1906 27 22 7 6 9
ud san lorenzo 26 22 7 5 10
Bellavista milán 23 22 6 5 11
cF caldes montbui 20 22 5 5 12
ce roda de Ter 17 22 5 2 15
cF la Torreta 9 22 3 0 19

canet Fs 43 18 14 1 3
aliança mataró ce 43 19 14 1 4
F lliçà d’amunt 39 18 13 0 5
Fe grama 35 19 11 2 6
ce Vacarisses 34 18 11 1 6
Fs montsant 30 19 8 6 5
isur Fs 29 19 8 5 6
cFs montcada  28 19 9 1 9
Fs sant cugat  26 19 8 2 9
premià de m. cFs 26 18 8 2 8
aeFs arrels 25 19 7 4 8
FS Castellar 21 19 6 3 10
ae centelles  18 19 5 3 11
sant Joan de V. Fs 15 19 5 0 14
cFs arenys de m. 11 19 3 2 14
Fs pineda de mar 7 17 2 1 14

roser   18 15 3
cB esparreguera   18 14 4
cB salou  18 14 4
cB cantaires Tortosa 18 12 6
sese  18 12 6
salle reus  18 10 8
ad Torreforta  18 10 8
cB ciutat Vella  18 9 9
aec collblanc B  18 9 9
lluïsos de gràcia  18 7 11
cB alpicat  18 6 12
Bàsquet sant Boi   18 4 14
CB Castellar  18 3 15
cB Viladecans   18 1 17

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp

cN reus ploms 44 19 14 2 3
cH Vila-seca 43 18 14 1 3
cp Bell-lloc 41 19 13 2 4
igualada Hc 37 19 11 4 4
caldes m. 34 19 10 4 5
Hc sentmenat 31 19 10 2 7
cHp sant Feliu 29 19 8 5 6
ll-llista Juneda 28 19 8 4 7
pHc sant cugat 25 19 7 4 8
cH ripollet 24 19 7 3 9
mollet Hc 19 19 5 4 10
cp calafell 17 18 5 2 11
hC Castellar 16 19 4 4 11
cHp amposta 16 19 4 4 11
Hc Valls 15 19 4 3 12
cambrils cH 8 19 2 2 15

DISSABTE 4 març
pepín Valls
10:30   aleví B – Vilassar dalt ce 
10:30   aleví F – montcada cd
12:00   benjamí B – g. manresa
12:00   benjamí F – Terrassa 1906
13:00   escola – mercantil ce
14:15     infantil c – cerdanyola 
16:00   infantil a – cerdanyola
17:45     cadet a – sant cugat 

partits a fora
09:30   ripollet cF -  aleví d
10:00    g. manresa -  fem cadet inf.
10:30    sabadell Fc -  aleví a 
11:00    eFB ripollet -  benjamí e
11:00    eFB ripollet -  benjamí g
11:30    Badia -  benjamí c
14:15    sant Quirze -  cadet B
15:30    can rull rT -  infantil B
16:00    eF montcada -  infantil d
17:00    sant Quirze -  amateur a
18:15    eF Barberà -  juvenil c

DIUMEnGE 5 març
pepín Valls
08:00   veterans – palau
10:30   prebenjamí B – roureda VdF
10:30   prebenjamí c – eFB ripollet
12:15     amateur B – Tibidabo Tr
17:00    juvenil B – pueblo Nuevo

partits a fora
12:00    Barcelonista T. -  juvenil a

DISSABTE 4 març
pavelló puigverd
10:30     mini fem – ce maristes rubí
16:30     cadet  – sant gabriel ripollet
18:00     cadet  – cB sant pere T.

partits a fora
11:00   ue sant cugat –  cadet fem
11:45    ue gaudí -  mini 

DIUMEnGE 5 març
pavelló puigverd
10:30     júnior  – QBàsquet sant cugat
11:00     escola – sant Quirze Bc
12:00    escola – sant Quirze Bc
17:00     sots 21  – ce Vilatorta
19:00     sènior a – salle reus

partits a fora
11:00    cBF cerdanyola -  júnior fem
19:30    ceB pallejà -  sènior B 

AGEnDA
seTmana Del 3  al 9 De marÇ

hOQUEI  (hC Castellar)

DISSABTE 4 març
pavelló Dani pedrosa
16:00   infantil B – cp congrés
17:00   infantil a – cT Barcino
18:15     aleví B – cH claret
19:30   sènior 2 caT – geieg

partits a fora
10:30  les Franqueses -  escola B
11:45    cp manlleu -  prebenjamí 
15:30    Hc sant Just –  aleví a

DIUMEnGE 5 març
pavelló Dani pedrosa
10:30   iniciació B – maristes s.Joan
11:30     iniciació a – cH mataró
12:30   sènior 1 caT – mollet Hc

partits a fora
11:45  cerdanyola cH -  benjamí B

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 4 març
pavelló Joaquim Blume
09:30   benjamí – esparraguera cFs 
16:45    aleví B – isur 
18:30   sènior a – cFs arenys de m.

partits a fora
13:00  ripollet Fs -  prebenjamí B
16:00   s. perpètua -  prebenjamí a

DIUMEnGE 5 març
pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví a – cN caldes Fs 
10:15     infantil a – cardedeu Fs 
11:30     cadet a – cerdanyola 
12:45    juvenil B – saFa sabadell cF 
16:00   cadet B – cFs castellterçol
17:30    sènior B – escola pia 

partits a fora
11:30  pB palau cFs -  juvenil a

FUTBOL (UE Castellar)

BÀSQUET (CB Castellar)
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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)

· Comercial
· Comptable-fiscal
· Assessor/a energètic/a
· Programador/a informàtic/a
· Administratiu/va anglès i francès
· Professors/es educació infantil amb anglès
· Operari/ària d’extrusió de plàstics
· Netejador/a particular
· Auxiliar de fleca – oficial 2a flequeria
· Sushiman
· Brodador/a
· Lampista
· Ajudant/a de perruqueria
· Ajudant/a de geriatria
· Mosso/a de magatzem – caixer/a
· Soldador/a
· Especialista estructures metàl·liques i caldereria
· Fresador/a convencional
· Electromecànic/a o mecànic/a soldador/a 

Setmana del 23 de febrer a l’1 de març
Es necessita:

culturabram

El Cor de Gospel de l’Escola 
de Música Torre Balada 
actuarà a Sant Llorenç

divendres 10, el cor de gospel de 
l’escola municipal de música Torre 
Balada actuarà a la casa de cultura 

de sant llorenç savall. interpretaran 
espirituals negres, a més d’un tema 
de pop dels Beatles i ‘i will follow him’, 
de la pelicula ‘sister act’, ‘summerti-
me’, que és un standard de jazz que ve 
del musical ‘porgy&bess’, i ‘spiritu-
al’, una del gospel més contemporani

Una sorpresa de maduixes 
amb nata és la nova recepta 
de Quins Fogons 

aquesta setmana, les noies fogo-
neres sorprenen amb una recep-
ta fàcil, molt vistosa i de tempora-

da amb una combinació  clàssica 
que no falla mai. És una mousse 
de maduixes amb nata amaga-
da dintre d’una esfera de xocolata 
negra. podeu veure-la al Facebook 
de Quins Fogons, al canal de You-
tube de l’actual i a lacTual.cat.

“al cinema hi ha dictadura comercial”
el director de ‘la reina de españa’, Fernando Trueba, obre aquest vespre el Bram!, la mostra de Cinema de Castellar

Aquest divendres, a les 20.30 hores, 
s’inaugura la Mostra de Cinema 
BRAM!. L’obertura es farà amb la 
projecció de la pel·lícula ‘La Reina 
de España’ de Fernando Trueba, que 
serà entrevistat moments previs a la 
projecció. · “Estic encantat de venir 
perquè tinc amics que treballen en 
aquest festival i que ho porten amb 
molta cura, m’agraden els festivals 
petits perquè estan fets per amor 
al cinema”, diu Trueba.

La Comissió del BRAM pretén, 
amb la tria d’aquest film, reinvindi-
car el tracte injust d’una campanya 
de boicot que s’ha fet en contra del 
cineasta a causa d’unes declaraci-
ons fetes al Festival de Cinema de 
San Sebastián.

‘La Reina de España’ “recrea 
els anys 50, quan els americans van 
desembarcar a Espanya per rodar 
pel·lícules històriques monumen·
tals”. La cinta és una seqüela de ‘La 
niña de tus ojos’. Trueba apunta que 
“hi ha paral·lelismes buscats, com 
la interpretació dels personatges 
per part dels mateixos actors, tot 
gira al voltant del rodatge d’una 
pel·lícula i totes dues comencen 
amb un noticiari que et situa his·
tòricament al moment”. El director 
afegeix que “és una comèdia amb 
parts dramàtiques”. Sobre el rodat-
ge, apunta que “ha estat una pelícu·
la difícil de rodar però molt feliç de 
fer perquè l’equip era fantàstic”.  

Fernando Trueba es va donar a 
conèixer als anys 80 amb pel·lícules 
com Ópera prima, Sé infiel y no mires 

con quien, El año de las luces o El sueño 
del mono loco. Amb seva pel·lícula Belle 
Époque va guanyar, a més de nou pre-
mis Goya, l’Oscar a millor pel·lícula 
de parla no anglesa.  La seva trajec-
tòria és tan diversa que compta amb 
films amb repartiments internacio-
nals com Two Much o El artista i la 
modelo, projectes documentals mu-
sicals com Calle 54 i el film d’anima-
ció realitazat conjuntament amb Ja-
vier Mariscal, Chico y Rita.

S’ha vist influït per la comèdia 
clàssica americana de Lubitsch, Wil-
der, Stuerges, Hawks, etc, i també 

  Marina Antúnez

per la comèdia all’italiana: Monice-
lli, Risi i el primer Fellini. Considera 
que algunes grans comèdies, “a més 
de fer·nos riure i retratar les debi·
litats humanes, ens expliquen la 
història, però d’una altra manera”.

Trueba és un dels directors es-
panyols més internacionals i defen-
sor del cinema lliure. “Actualment, 
el cine espanyol  no viu un bon mo·
ment, hi ha dictadura comercial, 
però hi ha gent que intenta fer pel·
lícules lliures, apunta. 

directors al bram ||  Dimarts 7 de 

penélope Cruz i Fernando Trueba, en un moment del rodatge de ‘La reina de España’. || cedida

març, un altre director important 
visita el BRAM, es tracta d’Eduard 
Cortés, director de ‘Cerca de tu casa’, 
una pel·lícula protagonitzada per Síl-
via Pérez Cruz, autora també de la 
banda sonora, que va rebre el Goya i 
a la millor cançó i un Premi Gaudí a 
millor música i Millor Banda Sono-
ra al Festival de Màlaga.
El film és un musical sobre els des-
nonaments ocorreguts a Espanya en 
amb motiu de la crisi econòmica. Des-
prés de perdre la casa on vicia, per 
no poder pagar-la, un jove matrimo-
ni, amb una filla de 10 anys, es muda 

a casa dels pares d’ella, però aquest 
habitatge també es veurà amenaçat 
per l’embargament del banc, a l’ha-
ver servit com a aval de la hipoteca 
de la filla. 

Dimecres 8, el jove director 
Fèlix Colomer vindrà a presentar al 
BRAM el documental ‘Sasha’. Colo-
mer va estudiar cinema a l’ESCAC, 
on es va especialitzar en muntatge. El 
migmetratge documental que presen-
ta a la Mostra de Cinema de Castellar 
és la seva primera pel·lícula com a di-
rector, realitzada com a projecte de 
final de carrera. D’altra banda, també 
va formar part de l’equip de muntat-
ge d’ ‘El Rey de la Habana’ d’Agustí 
Villaronga, entre altres.

Dijous 9 de març, es podrà veure 
‘La propera pell’ del director Isaki 
Lacuesta i Isa Campo. Lacuesta Par-
larà en directe al BRAM de la cinta, 
que compta amb un repartiment de 
luxe: Àlex Monner, Emma Suárez, 
Sergi López, entre altres. El film ex-
plica la història d’un adolescent desa-
paregut que tonra després de 8 anys, 
quan tots el creien mort, i s’incorpora 
a la vida familiar marcada pel miste-
ri de la seva desaparició. De mica en 
mica, sorgirà el dubte de si és el nen 
desaparegut o es tracta d’un impostor. 

Divendres 10, el director Rudy 
Gnutti assistirà al BRAM per pre-
sentar ‘In the same boat’ (‘Dins el 
mateix vaixell’), un documental que 
parla de com aquest vaixell, metàfo-
ra de la nostra civilització, té davant  
una oportunitat única: els avenços 
tecnològics podrien ser la clau per 
aconseguir un món millor i més just, 
però si no aprenem a administrar-los, 
el futur podria ser amenaçador.  
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cultura tradicions

una rua de Carnaval massa curta
els canvis en el recorregut no van ser ben rebuts pels participants que també es van queixar de la velocitat de la rua

Dissabte passat a la tarda, va tenir 
lloc la Rua de Carnaval, encapçala-
da pel rei Carnestoltes. Enguany, es 
va optar per un canvi de recorregut 
a causa del tancament, tot el dia, del 
carrer Major, “i aquest canvi no va 
funcionar gens, ja que bona part 
de la població no se’n va assaben·
tar”, segons fonts de l’organització. 
Els participants a la rua van poder 
copsar, mentre desfilaven, com en 
alguns dels carrers no hi havia pú-
blic, sobretot, als carrers País Va-
lencià i Balmes.

Aquest 2017 hi ha hagut un total 
de 9 colles participants (850 perso-
nes), una xifra força inferior a l’any 
passat, que van ser 17. Un altre dels 
problemes amb què es van trobar els 
participants de la Rua va ser l’exces-
siva rapidesa amb què va circular la 
comitiva: “Havíem de córrer tota 
l’estona per no quedar·nos enre·
re”, deia una de les comparseres, 
que afegia que “els infants més pe·
tits ho han tingut difícil per seguir 
la comitiva”. Degut a aquest ritme 
ràpid, la Rua no va durar ni una hora. 
El repartiment de premis es va fer a 
la plaça a l’exterior de l’Espai Tolrà. 
L’assistència, al final de la rua, va 
oscil·lar entre les 1.500 i 2.000 per-
sones. A l’arribada, Colònies i Esplai 
Xiribec va oferir, com ja és tradició, 
la 31a truitada popular. Es van reco-
llir 949 ous i van repartir 800 raci-
ons de truita.

canvis per a l’any vinent

Davant de les queixes d’alguns par-
ticipants i veïns, el regidor de Cultu-
ra, Aleix Canalís, va aclarir que “el 
canvi de recorregut es va fer per·
què el carrer Major va romandre 
tallat durant tot el dia pel muntat·
ge, en aquest punt, d’un aeroport 
de Carnaval”.

L’alternativa de carrers alterna-
tius es va fer tenint en compte “mi·
nimitzar l’afectació del tranport 
públic”, deia Canalís. Es va optar 
per mantenir la circulació a la car-
retera de Sentmenat i carrer Pas-
seig, per exemple, on anys anteriors 
sí que es desfilava.

Tot i que la Rua va transcórrer 
“per carrers amples i còmodes, on 
les carrosses no van tenir proble·
mes de pas”, el canvi de recorre-
gut va escurçar la distància entre 
la sortida i arribada, fent que durés 
una hora escassa. “Això ha provo·
cat malestar i ho volem corregir 
de cara a l’any que ve, allargant la 
Rua i fent que, així, les colles pu·
guin fer el lluïment que mereixen”. 
Canalís també es va comprometre a 
fer més lenta la desfilada.

un aeroport molt concorregut

L’altra punt d’interès de la jornada 
de dissabte de Carnaval es trobava 
al carrer Major. Aquest carnestol-
tes els voluntaris, veïns i comerci-

 M.A./A.p.

Les Zumberes de Castellar, premiades enguany, desfilant davant de públic disfressat. ||  Q. pascual

Toltes papallongues, Rei del Carnestoltes, moments abans de l’entrega de premis. || Q. pascual

Veïns i comerciants al carrer Major reconvertit en un aeroport internacional. || Q. pascual

Zumberes de Castellar 

Els ocellots d’El Sol i La Lluna 

Quina gresca amb la vespa de 
l’AMpA La Immaculada

Els caçafantasmes de  
l’AMpA del Mestre pla 

Els dolços del Joan Blanquer 

ELS pREMIATS

ants del carrer Major van tornar a 
sorprendre. Enguany, van ambien-
tar la zona com un aeroport inter-
nacional i no es van deixar cap de-
tall per fer un símil amb la realitat i 
omplir-lo de treballadors, turistes i 
passatgers al matí i, com a novetat, 
a la tarda de dissabte.

“Trobo que ha vingut molta 
gent”, va afirmar Maria Consol Ca-
sajuana, una de les organitzadores. A 
més a més, els comentaris dels assis-
tents eren molt bons perquè els deien 
que “ho troben molt fi, molt treba·
llat i han valorat molt els avions”, 
assegurava Casajuana. “Vaig sen·
tir que feien un aeroport al carrer 
Major i hem vingut a fer el xafar·
der”, va explicar Celia Serra. “La ve·
ritat és que està súper bé, ens hem 
quedat parats amb la duana i amb 
la benzinera també”, afegia Serra.

Un total de 144 voluntaris van 
fer possible novament la proposta. A 
més a més, es va aconseguir la col-
laboració de totes les escoles i els dos 
instituts locals amb uns murals que 
ambientaven l’aeroport. “Per mi ha 
sigut molt emocionant”, va expres-
sar Casajuana. Per aquesta raó ca-
talogava la sisena edició del muntat-
ge de carnestoltes del carrer Major 
d’èxit, alhora que confessava que ja 
tenen una idea per l’any que ve.

festa carnavalera amb els ddr

D’altra banda, els Deejays del Revés 
van fer la nit de divendres una festa 
de disfresses juntament amb altres 
col·lectius locals, els Castellers, la PAH 
i La Kantera. Va ser “molt fluixa, 
menys de 100 persones”, va afirmar 
Toni González, un dels impulsors. És 
per això que l’any vinent “replanteja·
rem l’activitat”, afegia, amb què volen 
oferir el ball de carnaval a Castellar.  

Capta aquest codi 
QR  per veure la 
fotogaleria del 
Carnaval



DEL 03 AL 09 DE MARÇ DE 2017 19

culturaart

El pintor castellarenc Domènec Triviño 
inaugura, aquest divendres a les 19 hores, 
l’exposició ‘The factory i l’efecte manda-
la’ a la Sala Polivalent d’El Mirador. En 
aquesta ocasió, Triviño ens mostra una 
retrospectiva de la seva obra, “una ex·
posició que ja fa un parell d’anys que 
estva preparant”, explica ell mateix. Es 
tracta d’una proposta que neix de la inici-
ativa de la família de Triviño, de l’Espai  2.

La mostra reuneix més d’una tren-
tena de quadres, treballs pictòrics de 
l’artista, des del 1989 fins al 2016. El títol 
de l’exposició remet al fil conductor que 
segueixen tots els quadres de Triviño, la 
seva relació amb el món laboral a la fà-
brica, en concret, la fàbrica del vidre, on 
ha treballat tota la seva vida. “El meu 
paisatge és la fàbrica, és una crossa 
que pot ajudar l’espectador a entrar 
a l’obra”, apunta Triviño.

la fàbrica com a font 
d’inspiració artística

Domènec Triviño, muntant l’exposició que s’inaugura aquest divendres a la Sala polivalent d’El Mirador. || m. aNTúNez

En motiu de l’exposició, “Anna Pu·
jadas ha fet un  escrit pel catàleg on ex·
plica la meva manera de treballar, el 
que significa per a mi la pintura”. La 
pintura és, per a ell, una manera de viure 
i sobreviure, que l’ajuda al dia a dia, a ve-
gades ben dur. 

La pintura abstracta de Triviño des-
taca per l’ementalitat de les formes, dels 
signes i els conceptes, que es tradueix 
en pocs elements a la tela o al paper, un 
afany persistent de restringir els colors, 
“i m’agrada molt el negre perquè res·
salta els altres colors”. La tècnica que 
utilitza és mixta, amb ús d’acrílics sobre 
tela, cartró, paper i, “cada cop més, sobre 
qualsevol element que em pugui inte·
ressar”, diu l’artista. De fet, no descarta 
emprar l’oli en un futur, també. 

Tot i la línia que segueix tota la seva 
obra, inspirada en la fàbrica, “no tinc 
massa clar que sigui el camí definitiu 
o encertat, no sé si vull ser més lineal 
o més creatiu”, afirma Triviño. 

  Marina Antúnez

Als seus quadres també hi apareix 
un altre element significatiu, la sorra, 
“aquesta aportació neix de la volun·
tat d’utilitzar un material per mi ha·
bitual  en la meva feina de cada dia a la 
vidriera com és la sorra”.

A l’exposició, hi podrem apreciar les 
sèries que l’artista ha creat durant tots 
aquests anys. Algunes de les sèries se so-
lapen perquè, “per a mi, la pintura és un 
anar i tornar”: “Horitzons”, de l’any 1989, 
“és la sèrie més minimalista”; “Paisat-
ges imaginaris”; “Notebook”, “una sèrie 
on vaig dividir el quadre com si tingu·

és dues pàgines d’un llibre”; “Cercles”, 
“on vaig treballar amb les arandeles de 
la fàbrica i el poemari ‘Cercles’ de Vi·
nyoli”; “Parcel·lacions”, “on la pintura 
queda tancada”; “Suite nature”, “que ca·
valca també amb un quadre de la sèrie 
‘Els marges’ que vaig fer amb l’Aurora 
Matarín”, i “Reserves”. 

En una de les parets, també hi haurà 
un projecció de 16 minuts que recorda 
tota la sèrie, recull imatges de fàbriques 
de vidre i s’explica el procés de fabrica-
ció d’aquest, i també recull imatges d’un 
treball de l’artista sobre llibres. 

Quadre d’Enric Aguilar 

per homenatjar els 

50 anys de l’escola El 

Casal. || e. aguilar

pInTURA | homenaTGe 50

pInTURA | exposiCiÓ

Enric Aguilar 
fa un quadre 
per al Casal
El pintor Enric Aguilar va rebre l’en-
càrrec de fer un quadre que comme-
morés el cinquantè aniversari de l’es-
cola El Casal de Castellar del Vallès, 
que se celebra aquest 2017. 

Amb l’empenta que el carac-
teritza, l’artista castellarenc es va 
posar a treballar, “rumiant la millor 

manera d’expressar els 50 anys en 
l’àmbit educatiu”. Fins que va ar-
ribar a un resultat que ha deixat sa-
tisfets tots els implicats.

Aquest passat dimecres va 
tenir lloc l’acte d’inauguració i col-
locació de l’obra al centre educatiu, 
en presència de l’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez; el director del 
Casal, César Sánchez, i l’autor de 
l’obra, Enric Aguilar.

El pintor es va centrar, per ela-
borar l’obra, “en l’edifici mateix, ja 
que és força emblemàtic i signifi·
catiu”, diu Enric Aguilar. Es tracta 
d’una construcció amb molta llum, 
de format circular i sense angles. 

“Vaig voler mostrar que 

l’educació està oberta a tothom 
mitjançant el pas de vianants que 
invita i direcciona la visita i l’en·
trada cap al centre”, explica Agui-
lar.

Els 50 anys de l’escola estan re-
ferenciats al quadre a través  “d’un 
senyal de trànsit que, en realitat, 
no hi és però al quadre, sí”, a més 
del rètol en forma de núvol que hi 
ha actualment a l’escola i on hi posa 
“El Casal”, “on jo hi vaig incloure 
el Cinquantè”.

La tècnica pictòrica utilitzada 
per l’artista és el guix tractat, l’aigua-
da, l’oli i l’acrílic, per un quadre que fa 
110 x 110 cm. S’ha col·locat a l’entra-
da de l’escola, a Secretaria.  ||  m. a.

el pintor Domènec Triviño inaugura la mostra 
pictòrica ‘The factory i l’efecte mandala’

de l’artista que 
expliquen les 
seves sèries,  
fetes des del 

1989 fins al 2016

pInTURES

+30
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Activitats en anglès 
a la Ludoteca

“Let’s play” 
i “Family: 
let’s play”

ludoteca 
Les Tres Moreres
c. sala Boadella 6

Tel. 93 715 92 89

Family: let’s play: 
1 dissabte al mes, 
d’11.30 a 13.30 h 
(amb adults)
Calendari:
25 de març
29 d’abril
13 de maig
17 de juny

Let’s play: 2 
dijous al
mes, de 17 a 
19.30 h 
(sense adults)
Calendari:
16 de març
6 d’abril
20 d’abril
4 de maig
18 de maig
8 de juny
15 de juny

proposta adreçada a infants 
de 0 a 12 anys i persones 
joves/adultes que els acompanyin 

cultura

pALLASSOS | inFanTil pRESEnTACIó | la CenTraleTa

El Teatre 
Mòbil arriba a 
Castellar amb 
‘Colossal’

La Centraleta presenta un 
llibre d’Eva Cornudella

El Teatre Mòbil actuarà aquest pro-
per diumenge, a les 12 hores, a l’Audi-
tori Municipal. Són una companyia 
de Manresa que va néixer l’any 1984 
i que, en alguna ocasió, ja han visitat 
la nostra vila amb algun dels seus es-
pectacles itinerants. 

Aquest divendres, 3 de març, la llibrerira La Centraleta acull la presen-
tació del llibre ‘Las mentiras precisas’ d’Eva Cornudella. La presenta-
ció de la novel·la anirà a càrrec de Pere Portero, psicòleg i autor del lli-
bre ‘Pensar amb el nas’. 

Eva Cornudella és, a més d’escriptora, advocada i mediadora.  La 
seva és una novel·la coral, de temps i amors creuats, una novel·la famili-
ar de dues generacions de dones que repeteixen, sense adonar-se’n, els 
mateixos errors. ‘Las mentiras precisas’, de Círculo Rojo Editorial, parla 
de l’amor i les passions i també de les mentides. Perquè, precisament les 
mentides, a vegades juguen un paper essencial per salvaguardar la pau 
i l’equilibri familiars.  || m. a.

A cavall entre els pallassos, el teatre i 
el circ, arriba a Castellar per presen-
tar l’espectacle ‘Colossal’, una pro-
posta amb molt d’Humor, números 
inversemblants de fenòmens extra-
ordinaris que no deixaran indiferent 
el públic que hi assisteixi. 

El muntatge inclou la partici-
pació de tres actors: Marc Fonts, 
Jordi Girabal i Atilà Puig, tot i que a 
l’autoria també s’hi suma el reputat 
pallasso Marcel Gros. Carme Vidal 
s’encarrega de la direcció escènica i 
la realització de Goretti. L’equip tèc-
nic es completa amb Tero Guzman i 
Stephan Lungsgaard. 

Entre altres, podrem desco-
brir el personatge de l’home mosca, 

el Guillem Tell, l’home més ràpid 
del món i la Tieta Canta, i viurem 
històries increïbles en un carro de 
fusta a l’antiga, que arriba a la vila 
per instal·lar-se i oferir un especta-
cle sorprenent.

Tres homes - anunci apareixen 
de petit a gran per mostrar el progra-
ma del dia, al més pur estil xarlatà. 
Tres músics excèntrics interpreta-
ran la peça ‘Les fulles mortes’, però 
no tots la porten ben apresa, un tea-
tre imperial japonès presenta la lle-
genda ‘El Samurai Bonsai i la Prin-
cesa Karaoké’ i els fabulosos Gemans 
Hats voldran exhibir un número de 
malabarisme amb barrets que no 
paren de volar.    ||  m. a.

són les que es 
podran sentir i 

ballar al 40è Aplec 
de la Sardana a 

Castellar del Vallès

SARDAnES

34

Diumenge, arriba el 40è aplec sardanista

 Una edició anterior de l’Aplec|| arxiu

Diumenge dia 5, durant tota la jornada, 
se celebra el 40è Aplec de la Sardana 
de l’Associació Cultural Amics de Cas-
tellar. D’aquesta manera, es clouen els 
actes de celebració del 40è aniversari de 
l’entitat, que van commemorar el 2016. 
A partir de les 11 del matí, les portes de 
l’Espai Tolrà s’obriran per acollir els vi-
sitant provinents de diverses poblacions 
catalanes, per exemple, “de Figueres, 
Rasos de Peguera, Sabadell, Terras·
sa, Corbera”, comenta Joan Ventura, 
president de l’ASAC. 

La jornada es dividirà en dues parts, 
la que comença a les 11 del matí i la que se-
gueix a les 4 de la tarda. “En total, s’in·
terpretaran 34 sardanes molt engres·
cadores i balladores”, diu Ventura, que 
també remarca que, de les aproximada-

l’associació clou, 
així, els actes 
commemoratius 
del 40è aniversari, que 
va celebrar-se el 2016

 M. A.

ment 26.000 sardanes que hi ha escrites, 
“hem apostat per les de compositors 
joves que escriuen sardanes perquè 
creiem que els hem de promocionar”.

Les cobles encarregades d’inter-
pretar les sardanes seran, al matí, la 
Principal de la Bisbal i la Jovenívola de 
Sabadell, i a la tarda, s’incorporarà la 
Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 

Entre d’altres, es podrà ballar la 

ASAC | aplec de la sardana

sardana que es va estrenar a Mollerus-
sa Capital de la Sardana 2016, d’Òscar 
Barqué; una de Josep Cassú; ‘Hores 
d’amistat’ de Jordi Feliu;  ‘L’Albert i la 
Núria’, “dedicada a la Núria Escudé, 
presidenta de la Unió de Colles Sar·
danistes”, apunta Ventura; la d’Olivier 
Marquès, ‘Porta-la amb tu’, candidata 
a Sardana de l’Any; “també n’hi haurà 
dues de conjuntes”, ‘M’agrada Caste-

llar’ de Jordi Comasòlives; ‘Sarda-
nistes i bastoners’, de Joan Lázaro; “i 
dues sardanes balladores”, ‘Caste-
llar, perla del Vallès’ de Ramon Vila, 
i ‘Sempre a cent’ de Carles Rovira. 

A la tarda, hi haurà sardanes 
de Francesc Cassú, Pitu Chamorro, 
Marcel Artiaga, Jordi León, Dani Ga-
sulla, entre d’altres. Sonaran sarda-
nes com la jove peça ‘Fanny’, de Joan 
Puig, “un tenor de la cobla Vila de 
Jonquera”, a més de la sardana ‘40 
anys ballant-la’, de David Estañol. 

Es tocarà una sardana “incògni·
ta, de la qual s’haurà d’endevinar el 
nom i l’autor”, segueix Ventura, i una 
sardana de concurs, de Xavier Forca-
da, titulada ‘30 de 50’. S’estrenarà una 
sardana de Sígfrid Galbany “que no 
desvelarem fins al dia de l’Aplec”, 
i encara hi haurà temps per escoltar 
i ballar ‘Castellar sardanista’, de Xa-
vier Piñol, i ‘Amb il·lusió hi hem arri-
bat’, de Carles Santiago. 

Per acabar es tocaran qua-
tre sardanes, “dues de conjunt, 
de Ramon Ventura i Joan Lluís 
Moraleda”. Les altres;  ‘30 a sac’, 
d’Enric Ortí, i ‘L’aplec de Sabadell’, 
de Josep Auferil.

En motiu de l’Aplec, també s’ha 
programat un dinar de germanor que 
inclou un brou Aneto, pica pica, pa-
ella mixta, postres, vi, aigua i cava. 
Qui vulgui pot reservar al telèfon 
639792832. “Ens ho porta un cà·
tering que va guanyar el rècord 
Guinness per una truita de patates 
gegant, i en paelles, fideuàs i arros·
sos”. El preu total és de 15 euros.  
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el local presenta un programa ple de 
concerts, afterwork i jam sessions 

Cal Calissó ha presentat el pro-
grama d’actes per als dos propers 
mesos. L’activitat arrenca aquest 
mateix divendres 3, amb una Jam 
Session a les 23 h i on, fins i tot, 
s’oferirà servei de restaurant, que 
arrenca de nou, de 21 a 23 h. Dissab-
te 4 de març actua La Rateta que 
escombrava l’escaleta, un grup que 
actuarà a la plaça Calissó. L’acte és 
previst per les 12 hores i s’inclou 
a la programació de la celebració 
del Dia de la Dona. 

Tot i que ho pugui semblar pel 
nom, aquest grup arrelat al Moia-
nès no fa música per a infants. Les 
seves cançons parlen sense embuts 
de la maternitat, de la pressió soci-
al vers les dones pel que fa al físic, 
dels estereotips de parella i família 
feliç, o fins i tot de les noves tecno-
logies. Després del seu primer disc 
homònim, La Rateta que escombra-
va l’escaleta ha publicat aquest 2016 

Cal Calissó segueix 
apostant per la cultura

CAL CALISSó | proposTes marÇ i aBril

La festa de la poesia 
de Francesco Petrarca

LITERATURA | miQuel DesCloT

Els versos de Petrarca van sonar en 
la veu del poeta castellarenc Miquel 
Desclot que va recitar un recull dels 
366 versos que conformen el Canço-
ner de Petrarca, obra que ha tradu-
ït i per la qual ha guanyat el Premi 
Ciutat de Barcelona de traducció 
en Llengua Catalana. El recital po-
ètic estava emmarcat en la presen-
tació de la traducció del Cançoner, 
un acte que pretenia també retre 
homenatge a Desclot.

El professor de la UAB, Jaume 
Aulet, va explicar la connexió que 
l’uneix a l’obra de Desclot, que va 
descobrir amb el llibre Cançons de 
la lluna al barret. Aulet va posar en 
valor la feina dels traductors, que 
com Desclot, el que fan és escriure 
de nou l’obra per adaptar-la a l’idio-
ma i que creï les mateixes sensacions 
al lector que l’obra original.

Com a colofó daurat, el baríton 
Néstor Pindado i Carles Blanch amb 
la viola de mà i la tiorba, van inter-
pretar algun dels textos de Petrarca 
musicats per compositors clàssics. 

Miquel Desclot, a la Sala de petit Format de l’Ateneu, divendres passat || r.gómez

el seu segon treball sota el segell de 
Dona Cançó. “Hi ha un punt de ro-
manticisme en vendre i en comprar 
discos. En el nostre cas, els venem 
als concerts. Per al proper disc ens 
plantejarem quines opcions tenim 
per fer-ho digitalment”, diu Núria 
Clotet, la veu del grup.

Diumenge 12 de març, el torn 
serà pel Vermut Swing a càrrec de 
SonaSwing. El grup encara està per 
confirmar, però el que ja es fidelitza 
és aquesta proposta cada segon diu-
menge de mes. 

Diumenge 19, actuarà La Ma-
ravillosa Cabeza Parlante.
El dia 26 de març, es podrà gaudir 
del conjunt 1+2, el grup més íntim 
de Laura Gouria, que oferirà ver-
sions de temes coneguts com ‘The 
house of the rising sun’ i ‘More 
than words’.

Diumenge 2 d’abril, actua-
rà Juli Jules i dissabte 8, Ninette 
Morel, que recupera temes com 
el de “Back to Black” d’Amy Wi-
nehouse. 

  Marina Antúnez

  Rocío Gómez

Vilabarrakes 
convoca 
una reunió 
informativa

L’entitat castellarenca de Vi-
labarrakes ha convocat una 
reunió informtiva per als nous 
col·lectius de Vilabarrakes per 
aquest divendres, 3 de març, a 
les 19 hores, al local de “La Kan-
tera”, a l’Era d’en Petasques.

Vilabarrakes té la inten-
ció de renovar-se, “i per fer·ho, 
necessitem gent nova, idees 
noves, etc, volem gent que 
vingui el dia 3 a informar·se 
i conèixer·nos”, apunten des 
del col·lectiu. 
 L’entitat Vilabarrakes es va 
fundar l’any 2008. És una as-
sociació juvenil que es dedica 
a l’oci alternatiu. Organitza i 
participa en diferents esdev-
niments: Sant Joan del Revés, 
Festa Major, festes populars i 
alternatives, etcètera, a Cas-
tellar del Revés. El personat-
ge Bartomeu és la cara visi-
ble que promociona sovint les 
seves propostes a les xarxes 
socials.  || m. a.

VILABARRAKES | aCTe

Espai d’Entitats Castellarenques

VOLEM REnOVAR 
VILABARRAKES! 

+ InFO: 
a/e vilabarrakes@gmail.com 

Vilabarrakes

Volem renovar Vilabarrakes, i 
per fer-ho necessitem gent nova, 
idees noves, etc. Volem que la 
gent vingui el dia 3 de març a in-
formar-se i a conèixer-nos. 

Reunió informativa per als nous 
col·lectius
Dia: divendres 3 de març
hora: 19 h
Lloc: local de “la Kantera”
 (era d’en petasques)

1967-2017: 50 AnyS!

+ InFO: https://www.facebook.
com/esplaixiribec

Colònies i Esplai xiribec

els estius de 1996-1998 i 2007 vam 
fer colònies a cal masover de la Ber-
trana. si hi vas participar, dg. 05/03 
ens trobem a la Bertrana. sortida en 
autocar a les 9 h (pl. major). No cal 
portar esmorzar. Tornada a l’hora de 
dinar. despesa: 10 €.

confirma assistència responent l’en-
questa a http://bit.ly/2kiccJK o al 
tel. 638 17 70 50.

i dg. 28/05, celebració de l’aniversa-
ri amb un dinar de germanor. comp-
tem amb tu! reserva’t la data!

FESTA DEL pATRó DELS 
BOMBERS 

+ InFO: www.castellarvalles.cat 

Bombers Voluntaris de Castellar

Dia: diumenge 12 de març
horari: a partir 09 h
Lloc: parc de Bombers Voluntaris de 
castellar

activitats diverses durant tot el matí: 
xocolatada (09 h), jornada de portes 
obertes (10 a 12 h), “ball bomberil” 
(10 a 12 h), simulacre d’accident de 
trànsit (13 h), dinar (14 h). 

Venda de tiquets per al dinar:
el Botonet, Visual i stop

TAULA RODOnA 

+ InFO:
www.castellarvalles.cat  

Club Bàsquet Castellar

“present i futur del 
bàsquet català”
Dia: divendres 10 de març
hora: 19 h
Lloc: sala d’actes d’el mirador

intervencions de: José manuel Fer-
nández (periodista jubilat el mundo 
deportivo), José manuel Hernán-
dez (president cB cornellà), maria 
lluís (directiva Federació catala-
na de Bàsquet i exjugadora) i este-
ve rubio (pare del jugador de la NBa 
ricky rubio). presentat i moderat 
per marc cornet (periodista).

L’EnIGMA 

+ InFO:
a/e balldegitanes@gmail.com

Ball de Gitanes de Castellar

Quan mengem ho fem per satis-
fer necessitats vitals... No és bo 
atipar-se i menjar sense mesu-
ra. ens hem de dosiFicar. Quan 
fem una cursa o una travessa 
no hem de caure en el parany de 
voler acabar ràpid. potser no arri-
barem al final. ens hem de dosi-
Ficar. Quan plantegem una acti-
vitat de lleure hem de mesurar les 
energies per dosiFicar i acon-
seguir objectius.

i poder dir sí seNYor! Ho hem 
aconseguit.



del 03 al 09 de marÇ de 201722

agenda

DESTAQUEM ExpOSICIOnS

del 3 al 12 de març de 2017

diVendres 3 
19 h · pROpOSTA
Reunió informativa per a nous 
col·lectius de Vilabarrakes
+ info.: pàg. 8

19 h · InAUGURACIó
Inauguració de l’exposició 
“Retrospectiva de Domènec
 Triviño. 1989-2016”
+ info.: pàg. 12

20.30 h · CInEMA (BRAM!) 
La reina de España, amb l’assistència 
del director, Fernando Trueba 
+ info.: pàg. 2

23 h · MÚSICA
Jam Session
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

dissabte 4
11.30 h · COnTES 
Once Upon a Time 
ludoteca municipal 
org.: idiomes Castellar i 
ludoteca municipal
Col·l.: Biblioteca municipal

12 h · MÚSICA
Concert amb La Rateta que 
escombrava l’escaleta
+ info.: pàg. 6
 
12 h · pROpOSTA 
‘Salvat-papasseit, un poeta 
d’avantguarda’, a càrrec d’andreu 
aisa, mei Vidal i Ferran aisa 
Cal Gorina 
org.: assemblea llibertària

20.30 h · MÚSICA(BRAM!) 
Concert BRAM! Musical: històri-
es a l’aire
+ info.: pàg. 2

22.30 h · BALL 
Gran Ball de Carnestoltes 
amb Camelot 
sala Blava de l’espai Tolrà
org.: pas de Ball i Tot Ballant

diUMenGe 5
10 h · SORTIDA 
Caminant amb la història per 
Castellar: història Medieval 
places exhaurides

11 h i 16 h · pROpOSTA 
40è Aplec de la Sardana 
recinte Firal de l’espai Tolrà
organització: asaC

12 h · TEATRE FAMILIAR 
Colossal, amb Teatre Mòbil 
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h · BALL 
Ball amb xarop de nit 
sala Blava de l’espai Tolrà
org.: amics del Ball de saló

18.45 h · CInEMA (BRAM!) 
Sing Street 
+ info.: pàg. 2

dillUns 6
20.30 h · CInEMA (BRAM!) 
Els Curts del BRAM! 1a sessió  
+ info.: pàg. 2

diMarts 7 
20.30 h · CInEMA (BRAM!) 
Cerca de tu casa, amb l’assistència 
del dir., eduard Cortés 
+ info.: pàg. 2

diMecres 8
09.30 h · SORTIDA 
Caminem i fem salut en femení
sortida des del Cap
org.: ajuntament i Àrea Bàsica de salut

18 h · pROpOSTA
Acte institucional de lectura del mani-
fest del Dia de les Dones
+ info.: pàg. 6

19 h · CInEMA (BRAM!) 
Sasha 
amb l’assistència del  director, 
Fèlix Colomer 
+ info.: pàg. 2  

diJoUs 9 
09 h · SORTIDA 
Vine i Camina +60: Can Borrell 
sortida des de la pl. del mercat
organització: ajuntament

18 h · CInEMA (BRAM!) 
Els Curts del BRAM! 2a sessió  
+ info.: pàg. 2

20 h · pROpOSTA
Espectacle de poesia escènica 
amb música en directe
+ info.: pàg. 6

20.30 h · CInEMA (BRAM!) 
La propera pell, amb l’assistència 
del dir., isaki lacuesta 
+ info.: pàg. 2

diVendres 10 
17.30 h o 19 h · TALLER
“Relaxare”, taller de relaxació
+ info.: pàg. 6

19 h · pROpOSTA 
Taula rodona: “present i futur
del bàsquet català” 
+ info.: pàg. 8

20 h ·  CInEMA (BRAM!) 
In The Same Boat (Dins el mateix 
vaixell), amb l’assistència del 
director, rudy Gnutti 
+ info.: pàg. 2

22.30 h · CInEMA (BRAM!) 
paterson 
+ info.: pàg. 2  

dissabte 11 
10 h · SORTIDA
Excursió jove al puig de la Creu: 
“Mou-te en igualtat i dóna-li al play”
+ info. : pàg. 6

11.30 h · JOCS 
Racó 0-3 anys: “A les fosques” 
ludoteca municipal 
org: ludoteca municipal
Col·l.: Biblioteca municipal

17.00 h - CInEMA (BRAM!) 
El petit príncep 
+ info.: pàg. 2  

19.30 h · CInEMA (BRAM!) 
yo, Daniel Blake 
+ info.: pàg. 2 

22.30 h · CInEMA (BRAM!) 
Frantz 
+ info.: pàg. 2

22.30 h · BALL 
nit de ball amb el 
Duet Maky-Maky 
sala Blava de l’espai Tolrà
organització: pas de Ball

diUMenGe 12  
matí · pROpOSTA 
Festa del patró dels Bombers 
+ info.: pàg. 8

10 h · JOCS (BRAM!) 
Tallers de cinema 
+ info.: pàg. 2

11 h · CInEMA (BRAM!) 
petits herois 
+ info.: pàg. 2 

11.45 h · MÚSICA (BRAM!) 
Actuació del grup de 
batucada Tucantam Drums 
+ info.: pàg. 2

12 h · MÚSICA 
SonaSwing al Calissó
Vermut, amb marc martín Trio & 
eva Fernández 
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

12.15 h · MÚSICA (BRAM!) 
Actuació del Cor Sant Esteve 
+ info.: pàg. 2

12.45 h · CInEMA (BRAM!) 
La vida d’en Carbassó 
+ info.: pàg. 2

18.45 h · CInEMA (BRAM!) 
Bar Bahar. Entre dos mundos 
+ info.: pàg. 2

21 h · CInEMA (BRAM!) 
El ciudadano ilustre 
+ info.: pàg. 2

Concert: ‘històries a l’aire’ (BRAM)
dissabte 4  ·  20.30 h

al Bram, dissabte 4 de març tindrà lloc el concert de ban-
des sonores per a cor i piano ‘Històries a l’aire’, de les corals 
Musicorum, SOM•night i El Cor de la Nit, sota la direcció 
de sònia gatell, amb l’acompanyament del pianista adrià 
aguilera i els arranjaments de xavier Torras. la proposta 
passa pel personatge de matilda, que interpretarà l’actriu 
castellarenca anna garcia i que presentarà les històries de 
‘Newsies’, ‘mary poppins’, ‘els miserables’ i ‘mamma mia’. 
el formulari de reserva d’entrades per a aquest concert 
continua obert, fins al 3 de març, a www.castellarvalles.
cat/concertbram. el preu és de 10 euros l’entrada gene-
ral i 7,5 euros els col·lectius amb descompte (joves fins a 25 
anys, majors de 65 anys, posseïdors del carnet de la xarxa 
de Biblioteques i del Voluntariat per la llengua, socis de 
l’aula d’extensió universitària i cccV, i amb abonament.)

“passegem entre dones”
Fins al 15 de març
escola municipal d’adults
organització: comissió municipal per a la 
igualtat d’oportunitats home-dona

Recull de bibliografia sobre la dona
Fins al 15 de març, de dilluns a divendres, 
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h; dissab-
tes, de 10 a 13 h
Biblioteca municipal antoni Tort
organització: comissió municipal per a la 
igualtat d’oportunitats home-dona

 “Retrospectiva de Domènec Triviño”
del 6 al 31 de març, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el mirador
organització: ajuntament
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TEATRE 
FAMILIAR

Colossal
Teatre Mòbil

Dg. 05/03 – 12 h

Organització: 
Ajuntament + info: www.castellarvalles.cat

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVenDres 3 pERMAnyER 
DissaBTe 4 GERMÀ
DiumenGe 5 GERMÀ
Dilluns 6 EUROpA
DimarTs 7 VICEnTE
DimeCres 8 yAnGÜELA 
DiJous 9  CASAnOVAS 
DiVenDres 10 ROS
DissaBTe 11 pERMAnyER 
DiumenGe 12 pERMAnyER

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 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i Terrassa.

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Vivim com somiem, sols”
Joseph Conrad

@edunardu @ivan.andreu @tsegui
sentmenat Tres Tombs margarides

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’hISTÒRIA 

InSTAGRAM · @lactual 

Una altra vista des dels Saulons, amb la carretera de Terrassa i, paral·lel a sobre, l’antic camí dels 
carros. Es veuen els darreres de les cases del carrer Sant Jaume i al seu final la torre Argemí i 
una xemeneia de can Barba. També hi veiem tres o quatre cases del carrer del Pont i al seu da-
vant encara són tot vinyes. L’edifici blanc, destacat a l’esquerra, és els darreres de la Rabassada.  
|| FoNs: Jaume JuliaNa i caBrÉ || arxiuHisToriacasTellar@gmail.com ||  FaceBooK.com/arxiuHisToria 
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Com desar de manera 
efectiva el teu 

traster personal.

Recoma-
nació

Juan Funes Martín
73 anys · 28/02/2017

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

A molts de nosaltres ens falta espai on desar 
de manera més o menys ordenada els tras-
tos de casa.
Però tan important és trobar l’espai idoni d’em-
magatzematge com cercar i posar en pràcti-
ca la manera més efectiva de posar-hi ordre.

Com posar ordre al nostre traster personal? 
1. Si tens temps, fes un inventari amb els con-
tinguts de les caixes.
2. Neteja els objectes abans de desar-los.
3. Identifica les caixes amb noms, i si s’escau, 
especifica si el material que contenen és fràgil.
4. No tanquis amb cola les caixes. Fes-ho amb 
cinta adhesiva per evitar danys i brutícia dins 
de la caixa.
5. Desmunta els mobles en la mesura del possi-
ble, i col·loca’ls de manera que ocupin el mínim 
espai possible.
6. Omple les caixes fins a dalt per evitar que es 
trenqui la pila, sempre vigilant el pes.

Espais disponibles per a trasters i més consells 
d’emmagatzematge a www.guardatot.cat

penúltima



del 03 al 09 de marÇ de 2017

la contra

Maribel González

La grafologia no és 
bruixeria, són moltes 
hores d’estudi

Especialista en grafologia de la firma
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Tot i que professionalment es dedica al món farmacèu-
tic, la seva afició ha estat sempre la grafologia. Fa sis 
anys la Maribel  de Cal Bialó va començar a assistir a 
classes a El Mirador i ara és ella mateixa qui n’imparteix

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
constància
Un defecte que no pots dominar?
el geni
Una persona que admires?
els integrants de la meva família
La teva paraula preferida?
amistat
Quin plat t’agrada més?
la paella
Un cantant
eros ramazzotti
Una pel·lícula?
‘el nombre de la rosa’ de J. J. annaud
Un llibre?
‘Yo antes de ti’ de Joyo moyes
Una signatura?
la de Walt disney
Una ciutat?
cadaqués
Un viatge pendent?
roma

”

“

· Quan et vas començar a inte-
ressar  pel món de la grafologia? 
Quan vaig fer primer de BUP vaig 
tenir el meu primer contacte amb 
la grafologia. Una alumna de l’insti-
tut en feia i em va encantar. Però ho 
vaig deixar aquí. Llavors  va venir la 
feina, casa, nens, marit... Fa cinc anys 
que vaig veure a L’ACTUAL que es 
feia un curs de grafologia a El Mira-
dor i m’hi vaig apuntar.

· I com va anar l’experiència? 
Vaig tenir la mala sort inicial que 
no hi havia places. Vaig tenir un dis-
gust perquè era una cosa que sem-
pre havia tingut en ment. El mateix 
dia que començava el curs em van 
trucar que hi havia una plaça lliu-
re i vaig dir que sí. Vaig tenir com a 
professora la Carme Guirao, que és 
psicòloga i grafòloga. I llavors vaig 

pensar de treure’m la certificació, 
però no per dedicar-m’hi professi-
onalment. Estava mirant llocs fins 
que vaig trobar l’acadèmia IMX de 
Barcelona, hi vaig fer la tesina i ara 
tinc la certificació d’especialitsa en 
firmes. M’estic preparant per ser ex-
perta en firmes.

· per què sempre has estat in-
teressada en analitzar com es-
crivim? 
Suposo que tinc molta curiositat pel 
coneixement de la persona. Perquè 
amb l’escriptura ho pots veure tot: 
el caràcter, el seu estat d’ànim. Aquí 
no pots amagar res. I si ho amagues 
per un costat, ho trobes per un altre.

· I aquesta anàlisi es veu més en 
la signatura o en  un escrit? 
L’ideal és tenir les dues coses. Per què 
si només en tens una, hi ha caracte-
rístiques que et pots perdre.  Hi ha 
diferències importants entre el text 

i una signatura i això et dona una in-
formació molt valuosa. Hi ha el cas 
d’una persona que es comporta so-
cialment d’una manera quan a la in-
timitat és d’una altra manera.

· I allò que fem una signatura ofi-
cial i una altra més familiar? 
Es contemplen fins a quatre signatu-
res: la de casa, l’oficial, la que es diu 
visé, per exemple la que fa sovint un 
metge, i la signatura artística.

· Amb els coneixements que ja 
tens, has analitzat la teva prò-
pia signatura? 
Sí, me la vaig analitzar però no gaire. 
Però sobretot el text. La veritat és 
que no ens coneixem a nosaltres ma-
teixos. De tota manera, l’he donada a 
una altra persona perquè l’analitzi.

· potser a la signatura és quan 
més autèntics som? 
La signatura és el jo. El text és el jo 

social. Moltes vegades es compor-
tem igual al text i a la signatura. 
D’altres no.

· Els teus coneguts i amistats et 
demanen que els facis una anà-
lisi de la signatura? 
Sí, el que passa és que no tinc temps. 
A la feina, els estic una mica a sobre 
per fer pràctiques.

· És important a l’hora d’analit-
zar la signatura si està feta amb 
bolígraf o llapis? 
Hi ha unes pautes. A la gent que els 
faig fer un text, s’ha de posar un gruix 
perquè no es marqui a la taula,  estar 
tranquil, amb un ambient relaxat i ai-
rejat.  El contingut del text m’és igual 
a l’hora de fer l’anàlisi.

· Què diuen els grafòlegs de sig-
natures de personatges com Do-
nald Trump? 
Que és una persona molt dura. A 

l’acadèmia de Barcelona la van ana-
litzar però aquell dia no hi vaig poder 
anar. De vegades no cal ser grafòleg 
per veure les coses: ja es veu com 
pot ser una persona dura o d’un fort 
caràcter.

· Ja has fet classes per persones 
que han fet a El Miradors els cur-
sos de grafologia? 
Sí, he fet un parell o tres de classes. 
Per l’octubre de l’any que ve, farem 
un curs complet de grafologia entre 
la Carme Guirao i jo. Jo m’encarre-
garé més de les signatures. Al juny 
farem una xerrada informativa sobre 
què és la grafologia.

·És desconeguda la grafologia? 
La grafologia no és bruixeria, són 
moltes hores d’estudi. Des d’Aristò-
til fins avui, hi ha gent que hi ha de-
dicat tota la seva vida: metges, psi-
quiatres... Està molt vinculada a la 
psicologia.  

  Jordi Rius


