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Setmanari d’informació local

Una de les propostes organitzades per commemorar el dia contra la violència masclista va ser la representació teatral ‘Dones en peu’ a càrrec de la companyia Dona Cançó dilluns passat. || Q. PASCUAL
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el tema de la setmana

‘les dones no es moren, les maten’
una comissió formada per professionals fa el seguiment de les situacions de violència masclista al municipi

“Les dones, no es moren, a les dones les 
maten”. És un dels missatges que es va 
poder escoltar en el manifest en contra 
de la violència envers les dones que a Cas-
tellar es va llegir dilluns 27 de novembre 
en una doble lectura. La primera lectu-
ra va ser a les 12 del migdia, els alumnes 
de l’escola municipal d’adults van sortir 
a la plaça de la Fàbrica Nova i van llegir 
el manifest, enguany escrit per la perio-
dista Mònica Planas i acompanyats de la 
música de Joan Munt, professor de l’Es-
cola de Música Torre Balada.

La segona lectura per commemo-
rar el dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones va tenir 
lloc a les 18 hores a la sala d’actes del Mi-
rador. La regidora de Programes Soci-
als, Pepa Martínez va obrir l’acte expli-
cant perquè es commemora el dia 25 de 
novembre. “Es va escollir aquest dia 
per commemorar el violent assassi-
nat de les germanes i activistes polí-
tiques Minerva, Patria i Maria Tere-
sa Mirabal, que van morir a mans de 
la policia secreta del dictador Rafael 
Trujillo a la República Dominicana 
mentre anaven a Puerto Plata a visi-
tar els seus marits empresonats el 25 
de novembre de 1960”. 

Després, Susi Gual, representant 
de les dones grans i Celenia Felguera, 
representant de les dones joves van lle-
gir el manifest, on, entre altres qüesti-
ons, s’enviava un missatge a les dones: 
“Tenim dret a viure sense violències 
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I 
no us sentiu culpables per ser-ho. Si us 
sentiu sota amenaça, si viviu amb por, 
per poca que sigui, demaneu ajuda. La 
nostra manera de pensar, de vestir, de 
divertir-nos, de gaudir de la vida, mai 
ha de ser un argument per acusar-nos 
o fer- nos sentir malament”. 

L’acte, amb una cinquantena de per-
sones, va incloure l’encesa d’espelmes per 
al record, com a mostra de sensibilització 

i lluita, i la iniciativa “L’arbre dels desit-
jos”. Les i els assistents van penjar fra-
ses com “Prou de viure amb por”, “No 
és no” o “No os he salido feminista, os 
he salido de la jaula”.

Finalment, els presents van assis-
tir a l’obra de teatre En peu, a càrrec de 
Dona Cançó, una proposta que explica la 
història d’una dona i la cerca de la seva 
autoestima. Les dues actrius van acabar 
fent una tertúlia amb els presents des-
prés de la representació. 

També es va incloure en la progra-
mació la caminada del cicle “Camina i 
fes salut”, que sota el títol “Fem passes 
contra les violències”, i que després d’un 
itinerari urbà de baixa dificultat va fina-
litzar amb una lectura-cafè.

Dijous es va projectar la pel·lícula 
Mustang, un film que mostra la vida de 
cinc germanes òrfenes i els desafiaments 
a què s’enfronten com a adolescents en 
una societat conservadora. L’activitat va 
incloure una tertúlia a càrrec de Psico-
vallès.  A més,  la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort ha preparat un recull bibli-
ogràfic i material audiovisual.

presentació llibre

L’escriptor Joan Balart va presentar el 
llibre ‘Autobiografia de l’home invisible 
[el llibre gris]” al Centre Karuna de Ioga i 
Coaching, situat al carrer Església, 2, co-
incidint amb el  Dia Internacional contra 
la violència de gènere. A l’acte hi van as-
sistir unes 12 persones, però tot i això va 
tenir molt caliu, es va establir una con-
versa sobre el llibre, de com un home 
pot treballar la violència de gènere amb 
sensibilitat. També es va parlar de la vi-
olència, amb dades, persones que no fi-
guren a les estadístiques i que també son 
víctimes com per exemple, fills o pares. 
L’obra de Balart Cerdán és una novel·la 
emotiva que denuncia la violència mas-
clista de manera directa. 

protocol contra la violència

Castellar del Vallès ha creat aquest 2017 
una comissió tècnica formada per una 

S’encarreguen 
de coordinar les 

situacions de 
violència envers 

les dones a la 
vila

pROFESSIONALS
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  Cristina Domene

Les i els assistents van penjar frases reivindicatives en ‘L’arbre dels desitjos’. || Q. PASCUAL

quinzena de professionals amb represen-
tació multisectorial i territorial que té la 
funció de coordinar i gestionar transver-
salment les situacions de violència envers 
les dones. Aquest òrgan ha dut a terme 
fins al moment cinc reunions i actua 
d’acord amb el Protocol per a l’abordatge 
integral de la violència envers les dones 
que el consistori va aprovar l’any passat. 

En formen part representants de 
l’àmbit social i sanitari i dels cossos de 
seguretat locals i de referència: l’Equip 
Bàsic d’Atenció Social Primària, l’Àrea 
Bàsica de Salut, l’Hospital Taulí, la Po-
licia Local, Els Mossos d’Esquadra i els 
jutjats de Sabadell. La comissió també 
incorpora els professionals dels serveis 
municipals Psicodona, Psicoinfància i 
d’assessoria jurídica i es coordina des 
de la Unitat d’Igualtat de la Regidoria 

de Programes Socials. 
Segons la regidora de Programes 

Socials, Pepa Martínez, “els quinze pro-
fessionals  responen a criteris d’alta 
motivació en la lluita activa contra la 
violència masclista i representen a 
les institucions implicades en aques-
ta problemàtica”. La regidora apunta 
que es tracta “d’un espai de treball im-
portant que s’ha consolidat”. I afegeix: 
“és el referent en l’intercanvi d’in-
formació, seguiment i un veritable 
garant per abordar en xarxa les di-
ferents situacions amb els recursos 
existents tant en l’àmbit municipal 
com en el comarcal”. 

Una de les primeres actuacions que 
va dur a terme la comissió va ser la realit-
zació d’una formació per unificar crite-
ris d’intervenció i de valoració de risc. 

3/12 | Dia internacional

Persones amb 
Diversitat 
Funcional

Un total de vuit activitats commemo-
el Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional, que se cele-
bra arreu del món cada 3 de desembre.
Dimecres passat va tenir lloc la pro-
posta “Jocs davant la discapacitat”, 
una iniciativa conduïda per Ampu-
tats Sant Jordi que s’adreça a alum-
nes de primària i secundària. L’acti-
vitat va combinar una part teòrica i 
una altra pràctica on els alumnes van 
poder practicar amb cadira de rodes i 
bastons de mobilitat.

El gruix de les activitats com-
memoratives s’ha previst durant la 
setmana de l’11 al 15 de desembre, 
amb un total de sis propostes. La 
primera, dimarts 12 de desembre, 
és una aproximació a l’art del macra-
mé que s’ha programat al PIPAD de 
10 a 12 hores. L’endemà, dimecres 13 
de desembre, la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà acollirà de 17.15 a 18.15 hores un 
tastet de swing que anirà a càrrec de 
SonaSwing.

El dijous 14 de desembre s’han 
programat dues propostes, una a les 
15.30 h al PIPAD i una altra a les 18 
hores a l’escola FEDAC Castellar. Es 
tracta, respectivament, de la xerra-
da “Neurogym, nou hàbit de salut ce-
rebral”, a càrrec d’AVAN, i d’un tas-
tet de bàsquet que durà a terme el 
Club Bàsquet Castellar. L’esport, en 
aquest cas el futbol sala i l’hoquei in-
terior, també tindran un espai diven-

dres 15 de desembre, al tastet sobre 
aquestes dues disciplines que duran 
a terme les sessions esportives del 
TEB Castellar de 16 a 17 hores al pa-
velló Joaquim Blume.

Les propostes finalitzaran dis-
sabte 16 de desembre amb l’especta-
cle teatral I love 80’s, una proposta 
del centre ocupacional TEB Caste-
llar que començarà a les 18 hores a 
l’Auditori Municipal Miquel Pont. Per 
assistir-hi, es poden reservar entra-
des trucant als telèfons 691 428 179 
o 635 11 04 99.

L’organització de les activitats, 
totes elles gratuïtes i obertes a tota la 
població, va a càrrec de la Comissió 
d’Atenció a Persones Amb Discapa-
citat, formada per l’Ajuntament i di-
verses entitats del municipi. A més, 

la Biblioteca habilitarà un espai 
per acollir un recull bibliogràfic en 
l’àmbit de la discapacitat.  ||  C. d. Alumnes de cinquè de l’escola Mestre pla durant el taller pràctic . || C. dOMENE 
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Nadal

COMERÇ | enceSa De lluMS

El Nadal ja truca a les portes i és un 
període clau per a les vendes del co-
merç de la nostra vila. L’Associació 
de Comerciants de Castellar amb 
la col·laboració de l’Associació de 
Paradistes del Mercat i de l’Ajunta-
ment de la vila, ha tornat a col·locar 
un arbre de Nadal gros a la plaça del 
Mercat, decorat per la florista Lídia 
Vidal amb motius daurats i vermells 
i amb alguns vinils relatius al Nadal 
que també lluiran els comerços cas-
tellarencs. Aquest vespre, a  partir de 
les 19.30 h es celebrarà l’ acte d’ence-
sa dels llums de Nadal de l’arbre, del 
Mercat i dels carrers del municipi a 
la plaça del Mercat, en un acte titu-
lat “Il·luminem el Nadal” que comp-
tarà amb l’actuació del cor de gospel 
castellarenc Di-versions. 

Hi haurà més garlandes que mai 
ja que a les 54 cortines de llum de què 
ja es disposava, enguany se n’han de 
sumar 46 de noves que l’Ajuntament 
ha llogat per a la campanya de Nadal 
2017-2018. La il·luminació està instal-
lada a diferents carrers de la vila, com 
són el carrer Dr. Pujol, l’avinguda 
Sant Esteve, Passeig, Carretera de 
Sentmenat, els carrers Major, Esglé-
sia, Sala Boadella, Montcada, Hospi-
tal, Prat de la Riba, Santa Perpètua, 
Sant Pere d’Ullastre, pl. d’Europa, de 
la Fàbrica Nova, Calissó, Major i del 
Mercat, i ctra. de Sabadell. També 
n’hi haurà a les façanes del Jutjat i 
del Palau Tolrà, a la rotonda de Sant 
Feliu del Racó i a les urbanitzacions.

La il·luminació funcionarà fins 
al 6 de gener, des de la posta de sol i 
fins a les 12 de la nit aproximadament, 
excepte els dies 25 i 31 de desembre, 
que es mantindrà encesa fins a les 3 

Un operari municipal guarnia ahir al matí l’arbre de Nadal davant del mercat. || A.P.

  Jordi Rius

avui es fa  la 
tradicional encesa 
de llums de nadal a 
la plaça del Mercat

un nadal encara molt més lluminós

ticiparan establiments del petit i 
mitjà comerç de Castellar i també 
de fora de la vila, autònoms, arte-
sans i entitats i associacions. Pels 
infants, l’atractiu d’enguany serà 
de nou, per segon any, la presència 
d’un Tió gegant. Durant tot el dia 
cagarà regals per a tots els nens i 
nenes que assisteixin a la Fira i que 
el vulguin fer cagar.
Al migdia, està prevista una actu-
ació musical en directe i a les 5 de 
la tarda s’oferirà xocolata amb me-
lindros per a tots els visitants. A les 
18.30 hores es farà un sorteig pre-
sencial de carretons de la compra 
i de targetes regal, obsequi de l’As-
sociació de Comerciants de Caste-
llar. Durant tot el dia, els visitants 
a la fira que comprin a les parades 
rebran una butlleta que hauran de 
dipositar a la parada de Comerç 
Castellar. D’entre totes les butlle-
tes dipositades, a les 18.30h es farà 
el sorteig, on caldrà que els premi-
ats estiguin presencialment a la fira 
a l’hora de la rifa. La Fira de Nadal 
també comptarà amb la participa-
ció de Deejays del Revés que s’ocu-
paran de l’ambientació musical.

D’altra banda, un Tricicle 
Màgic es passejarà el divendres 22 
de desembre a la tarda i el dissab-
te 23 al matí pels carrers de Caste-
llar on hi ha comerços associats. 
En aquest tricicle hi anirà un mag 
que anirà fent parades per fer jocs 
de màgia davant de totes les perso-
nes que es trobi pel carrer. 

el nadal al mercat

El Mercat Municipal vol premiar 
la confiança i fidelitat dels seus cli-
ents amb el sorteig de 40 espatlles 
de pernil. Per participar-hi només 
s’haurà de realitzar alguna compra 
de l’1 al 22 de desembre i emplenar 
la butlleta. La butlleta ha d’estar de-
gudament emplenada; s’invalidarà 
qualsevol butlleta estripada o sense 
tota la informació. El sorteig es farà 
el 22 de desembre a les 13 h. El lliu-
rament dels pernils es farà el 24 de 
desembre a les 13 hores. 

3 DE DESEMbRE | acte

Com si es tractessin d’uns autèntics 
caçadors de bolets, més de 150 nens 
i nenes, participaran en la recerca 
de tions als boscos de Can Font-Ca 
n’Avellaneda i a l’esplanada de Cas-
tellar Vell aquest diumenge. Si bé 
és una activitat que l’Associació de 
Veïns Can Font-Ca n’Avellaneda or-
ganitza des de fa alguns anys per 
als infants de la urbanització, “en-
guany hem decidit estendre-ho a 
tot el poble”, comenta Elena Garcia, 
membre de la junta de l’associació de 
veïns de Can Font-Ca n’Avellaneda.  
Justament al fer més difusió de l’ac-
tivitat, l’entitat veïnal ha notat un in-
crement en les inscripcions i és per 
això que ja en porta 150. Avui s’aca-
ben les inscripcions i encara es poden 
fer al telèfon 615 384 999.

L’activitat, per a la qual cal una 
inscripció de 8 €, es farà directament 
a l’esplanada de Castellar Vell i pre-
tén ser “una excursió màgica on els 
nens  i nenes es trobaran uns follets 
que  els informaran que hi ha una 
princesa que està dormint a través 
d’un encanteri d’una bruixa i que 
cal despertar-la”. Per fer-ho els fo-
llets els diran els ingredients que han 
de buscar per fer una pòcima i acon-
seguir despertar la princesa. Alesho-
res, la princesa es desperta i “en se-
nyal d’agraïment diu als nens que 
coneix un lloc on hi ha molts tions 
de Nadal”. Aleshores, els nens tro-
ben els tions “que,  a més, porten 
el seu nom”. Al final, hi haurà una 
gran festa per a tothom amb xoco-
lata amb xurros a la Penya Arlequi-
nada. A més, mentre duri l’activitat a 
l’esplanada de Castellar Vell, al bosc 
hi haurà servei de bar, sobretot per 
als pares i mares mentre esperen els 
seus fills, on es pot trobar escudella 
calenta, botifarra i beguda.

Es tracta d’una de les activitats 
amb més èxit que organitza l’entitat 
veïnal per Nadal. També organitza 
la Festa de la Primavera al maig i la 
Festa Major durant la primera quin-
zena de juliol.  || J . RIUS.

Més de 150 
tions a  
Castellar Vell

de la matinada. Com ja passa des de 
fa anys, els llums de Nadal són de tec-
nologia LED, que suposaran un es-
talvi tant de consum com d’eficiència 
energètica. El president de Comerç 
Castellar, Toni Santos, ha explicat 
que aquest reforç de l’enllumenat 
“fa temps que l’estàvem demanant 
perquè contribueix a donar un am-
bient més festiu”.

La intenció de l’Ajuntament  de 
Castellar del Vallès és que en el plec 
de condicions del nou contracte de 
l’enllumenat públic, que havia d’en-
trar en vigor l’1 d’octubre, ja s’in-
clogués  aquestes noves llums na-
dalenques però al final l’entrada en 
vigor del contracte s’ha endarrerit i 
l’Ajuntament ha hagut de llogar-les 
aquest any.

cap a l’augment de vendes

Santos confia que durant el Nadal aug-
mentin les vendes del comerç. Fonts 
del sector minorista han calculat que 
les vendes han baixat a l’octubre un 
3,9%. Santos ho atribueix  al fet que 
“es tracta d’un període cíclic, no 
cada any són els mateixos mesos”. 
En el cas de Castellar, molts establi-
ments han notat l’efecte de les obres 
de L’Illa del Centre però el president 
de Comerç Castellar ha afegit que 
“són lògiques les molèsties però les 
obres s’han fet a fi de bé”.

Comerç Castellar celebrarà  el 17 
de desembre la Fira de Nadal, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament des de 
les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda, 
als carrers Sala Boadella, Hospital i 
Montcada.  A l’esdeveniment hi par-
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Compra d’entrades: 
• www.auditoricastellar.cat 
• SAC (El Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
• Taquilla de l’Ateneu, 1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Amb el suport de:

Organització: Ajuntament 

Ciara
Amb Àngels Bassas

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

teatre

societat

Avui divendres i demà dissabte té lloc 
el Gran Recapte del Banc d’Aliments. 
L’any passat, aquesta iniciativa soli-
dària que pretén aconseguir que les 
persones més necessitades del nos-
tre entorn rebin ajuda alimentària, 
va recollir 4.374.000 kg en més de 
1.837 punts de recollida i va comp-
tar amb l’ajuda de 23.715 volunta-
ris. La fita per a l’edició del 2017 és 
tornar assolir una xifra similar grà-
cies a la col·laboració dels volunta-
ris i donants.

Castellar també està preparada 
per el gran recapte. Prop de 70 vo-
luntaris, inscrits a través de la pàgina 

#tonesdevoluntat

prop de 70 voluntaris participaran enguany en el gran recapte a Castellar del Vallès . || QUIM PASCUAL

aquest divendres i dissabte es fa el Gran recapte del Banc d’aliments

web del Banc d’Aliments, ajudaran a 
recaptar els aliments en els diferents 
punts de recollida. A Castellar troba-
rem 8 punts. L’Aldi, el Consum, el Bon 
Àrea, el Condis del carrer Montca-
da, el Can Canyameres, el Maxi Dia 
i els dos Mercadona. “Aquest any, a 
més, tenim l’ajut de l’Espali Xiri-
bec. Els monitors vindran amb els 
nens i joves als dos Mercadona i a 
l’Aldi. Només en falten alguns vo-
luntaris per estar al Mercadona 
del carrer Portugal”, explica Be-
goña Lasaosa, de Càritas Castellar. 
La brigada de l’Ajuntament també 
ajudarà transportant les banyeres. 

VOLUNtARIAt | cooPeració

Als aliments que es recaptin 
durant aquests dies es quedaran a 
Castellar, per ser distribuïts entre les 
famílies més necessitades de la vila. 
Els productes que més es necessiten 
a la vila són llegums cuits, pasta per 
fer sopa, oli i gel. “Aquests aliments 
són els que més necessitem ara”.

Si algú que vol col·laborar no 
pot apropar-se a un punt de recollida 
els dies 1 i 2 de desembre, pot donar 
aliments on line, al web www.granre-
capte.com.  L’eslògan d’enguany, en 
què la fita és arribar als 25.000 vo-
luntaris arreu del territori, és #to-
nesdevoluntat.    || C. dOMENE

Des de dimecres i fins al 22 de desembre,  Cèlia Carbonell, que va estar de 
voluntària al camp de refugiats de l’illa grega de Quios, ha començat una 
campanya de recollida de peces d’abric, impermeables i sabates per al camp 
de refugiats. “Evidentment, la roba ha d’estar en bon estat i també cal refle-
xionar sobre quines peces dones, ja que es tracta de l’hivern i no valen unes 
xancles o unes samarretes de màniga curta”, especifica Carbonell. De mo-
ment, hi ha caixes per deixar el material a Ca l’Institut Puig de la Creu, a fi-
nals de setmana s’hi afegiran amb tota probabilitat els dos esplais del muni-
cipi i el dia 5 l’Institut Castellar i és possible que s’hi afegeixi algun col·lectiu 
més. Tot i que la campanya la fa Carbonell a nivell individual té el suport 
de  l’entitat FEOX Rescue Team, que treballa directament a l’illa de Quios.  
Paral·lelament hi haurà guardioles per recaptar diners per sufragar el tras-
llat de la roba a Grècia, que es portarà cap a la primera o segona setmana de 
gener.  Igualment hi ha una guardiola instal·lada a la Facultat de Comunica-
ció de la Universitat Pompeu Fabra.  ||  J. RIUS

La Comissió sobre Drogodependències, sexualitat, afectivitat i Sida del Pro-
grama Municipal de Salut ha organitzat un any més diverses propostes que 
commemoraran a Castellar el Dia Mundial contra la Sida que se celebra 
arreu del món cada 1 de desembre. Així, d’una banda, des de dilluns, i fins al 
proper dia 5 de desembre, es col·locaran llaços gegants a les façanes de di-
ferents equipaments de la vila, com el Palau Tolrà, l’Àrea Bàsica de Salut o 
els instituts. A més, durant les mateixes dates, l’Escola Municipal d’Adults 
mantindrà oberta una exposició de frases relacionades amb el tema, que es 
podrà visitar de dilluns a divendres de 9.30 a 12.30 hores i de 15 a 22 hores. 
Per la seva banda, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha habilitat un espai 
bibliogràfic sobre aquesta malaltia. Tenint en compte que l’objectiu de la 
programació d’activitats al voltant d’aquesta data és, especialment, sensi-
bilitzar els joves en relació a la sida, s’han inclòs també tallers d’afectivitat 
i sexualitat sota el títol “Tu pots decidir”. Aquestes sessions s’estan duent 
a terme durant tot el trimestre als cursos de 1r, 3r i 4t d’ESO (segons el cen-
tre) dels instituts Castellar i Puig de la Creu i de les escoles El Casal i FEDAC 
Castellar La Immaculada, així com també als alumnes de la Unitat d’Escola-
rització Compartida. Finalment, el proper divendres, 1 de desembre, es re-
partiran 2.000 llacets vermells a la població en general. Enguany, el lema 
d’aquesta diada internacional és “Un salt endavant cap a la fi de la sida”. El 
municipi, s’ha adherit un any més al comunicat conjunt d’aquesta jornada, 
que destaca: “Tothom és necessari per donar un salt endavant, accelerar la 
fi d’aquesta epidèmia i construir una societat sense VIH”.  || REdACCIó

Diverses propostes pel Dia Contra la Sida

bREUS

Campanya de recollida de roba d’abric
SOLIDARItAt | refuGiatS

SALUt | conScienciació
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Font, segon per la dreta, amb altres guardonats i promotors del premi. || CEdIdA

pERIODISME | joSeP-oriol font

Premi per un text sobre la comunitat 
de regants aigües de canyelles 

El castellarenc Josep-Oriol Font va 
recollir dijous passat al Col·legi de 
Periodistes un dels guardons ator-
gats pel Premi Periodístic ATLL de 
l’Aigua gràcies a la publicació del seu 
treball ‘Un viatge a través de la his-
tòria de la Comunitat de Regants de 
les aigües del torrent de Canyelles’ a 
la revista Plaça Vella, que edita l’Ar-
xiu d’Història de Castellar del Vallès. 
Oriol Font va voler fer amb aquest 
gran reportatge un reconeixement a 
la gent gran que ha portat fins als nos-
tres dies la Comunitat de Regants.

La idea, segons l’autor que 
també és el president de la Comu-
nitat de Regants, és “deixar cons-
tància de tot el funcionament de 
la comunitat de regants, de la seva 
història i com ha funcionat”, un tre-
ball que ha trigat gairebé 10 anys en 
recopilar. Cal tenir en compte que 
es tracta d’una de les organitzaci-
ons més antigues de la que es dispo-
sa d’informació a Castellar: a finals 
del segle XIII ja existia la comunitat 

que ha servit al llarg dels segles per 
administrar l’ús de l’aigua en aques-
ta zona d’hortes.

El màxim guardó d’aquesta 
edició del Premi Periodístc ATLL 
va recaure en el programa de BTV 
‘Deuwatts’ -emès el 26 de setembre- 
titulat ‘La gestió de l’aigua’, un espai 
que també incloïa informació de la 
vila perquè parlava sobre la gestió de 

l’aigua de Castellar del Vallès. D’altra 
banda, s’han atorgat tres accèssits: 
a un reportatge d’’El Periódico de 
Catalunya’ sobre el rec Comtal, una 
peça del diari ‘El 9 Nou’ sobre un es-
tudi pioner a la riera de Vallforners, 
i l’esmentat reportatge de la revis-
ta ‘Plaça Vella’ sobre la història de 
la Comunitat de Regants Aigües de 
Canyelles.   || REdACCIó

Aquests dies els centres educatius 
de primària de Castellar del Vallès 
incorporaran vuit auxiliars de von-
versa en anglès que donaran suport 
lingüístic a les activitats de les esco-
les.  Aquesta és una de les iniciatives 
previstes al pla d’impuls de la llen-
gua anglesa del municipi, que es va 
iniciar el curs 2016-2017. 

Dimecres es van incorporar 
cinc auxiliars i en els propers dies 
està previst que se n’incorporin tres 
més. D’aquesta manera, es dona con-
tinuïtat a una prova pilot que ja es 
va dur a terme durant quatre mesos 
el curs passat. Ara, el projecte es 
durà a terme fins a finals del mes 
de juny i es podrà prorrogar per al 
curs 2018-2019.

Els auxiliars destinaran a 
aquest projecte un total de 95 hores 
a la setmana, distribuïdes entre 9 i 18 
hores setmanals en funció de cada 
escola. La metodologia emprada a 
cada centre per distribuir les hores 
assignades variarà en funció del 
projecte lingüístic de cadascuna de 
les escoles, de manera que, mentre 
que alguns les faran servir exclusi-
vament per a l’assignatura d’anglès, 
d’altres duran a terme també altres 
iniciatives, com el suport en d’altres 
matèries en aquest idioma. 

comença el projecte d’auxiliars de 
conversa en anglès a les escoles

L’alcalde, Ignasi Giménez, amb els auxiliars de conversa a l’escola bonavista .  || CEdIdA

Els  auxiliars treballaran a l’aula, 
juntament amb els mestres, facili-
tant que els infants puguin gaudir 
i practicar l’anglès, interactuant al 
màxim possible en els contextos quo-
tidians i acadèmics. A més, augmen-
taran la incidència de la llengua oral 
prioritzant les activitats de conver-
sa en grups reduïts. Tot això, amb 
l’objectiu d’assolir diferents objec-
tius específics, com ara la millora 
de la competència oral comunica-
tiva dels alumnes, la realització de 
pràctiques de conversa o el foment 
de la motivació i l’interès de l’alum-

nat envers la llengua anglesa. Els vuit 
professionals que treballaran amb 
els infants provenen de l’empresa 
adjudicatària del projecte, Ponrec 
Assessors SL.

La proposta d’introducció d’au-
xiliars de conversa a les escoles es 
complementa amb altres activitats 
de promoció de la llengua anglesa 
al municipi, com ara les activitats 
“Once Upon a Time” (l’Hora del 
Conte en anglès) que es du a terme 
a la Ludoteca Municipal Les 3 Mo-
reres o diverses propostes incloses 
a la Guia Didàctica, entre d’altres. 

  Redacció

EDUCACIó | forMació en iDioMeS
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La sala de plens de Ca l’Alberola va ser 
l’escenari dijous passat de la sessió de 
constitució del Consell d’Infants 2017-
2018. L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Ignasi Giménez, la regidora 
d’Infància i Adolescència, Àngela Pap-
palardo, i de diversos regidors del con-
sistori castellarenc, a més de familiars 
dels representants. La sessió va servir 
per presentar els 23 infants de 5è i 6è de 
Primària que aquest curs formen part 
del Consell, un òrgan de participació on 
són representades totes les escoles del 
municipi i que treballa, des de fa nou cur-
sos, per aportar als polítics la visió que 
els infants tenen sobre Castellar i la re-
alitat que els envolta.

En aquest sentit, el Consell d’In-
fants es reunirà un total de 9 vegades al 
llarg d’aquest curs per anar treballant, 
entre d’altres, una proposta de pressu-
postos participatius per a l’any 2018, 
seguir col·laborant amb el Consell Na-
cional de la Infància i l’Adolescència de 
Catalunya (CNIAC) i per organitzar i col-
laborar en diverses activitats.

A més, també es va explicar l’ex-
periència d’onze representants que el 
passat 20 de novembre van presentar, 
a Sentmenat, el Consell d’Infants a tots 
els nens i nenes de 6è de primària de les 
escoles d’aquest municipi veí. Durant 
la sessió, es va projectar una presenta-
ció de PowerPoint que descriu els ob-
jectius i l’organització d’aquest òrgan 
de participació.

A la sessió d’ahir també es va fer 
lectura del Manifest que el CNIAC ha 

redactat amb motiu del Dia Internacio-
nal dels Drets dels Infants. La celebra-
ció d’aquesta jornada a Castellar ha ser-
vit per donar a conèixer el Memory dels 
Drets dels Infants, un joc que es distribu-
irà a les escoles, als esplais del a vila, a la 
Ludoteca o a Creu Roja, entre d’altres. 

Durant el ple de dijous, l’alcalde va 
conversar amb els representants sobre 
temes com l’addicció a les tecnologies, 
l’assetjament escolar o els horaris esco-
lars. Giménez també va informar de l’es-
tat dels dos projectes guanyadors dels 
pressupostos participatius d’aquest 2017 
presentats pel Consell: pel que fa a la pro-

constitució del consell d’infants

Els integrants del Consell d’Infants, dijous passat al saló de plens amb autoritats municipals. || AJUNtAMENt

aquest òrgan participatiu va ser inaugurat fa nou cursos i han passat més de 150 infants

  Redacció

posta de carril bici, va informar que les 
obres es licitaran abans d’acabar l’any; i 
en relació al rocòdrom per a infants es 
va informar que finalment s’ubicarà a la 
plaça d’Europa ja que la ubicació origi-
nal, la plaça de la Fàbrica Nova, serà ob-
jecte d’una renovació integral de la seva 
àrea de jocs infantils. A la sessió d’ahir 
del Consell d’Infants també es van deba-
tre diverses propostes del curs passat i 
algunes de noves que s’han començat a 
recollir a les escoles.

Des de la seva creació ara fa nou cur-
sos, 153 nens i nenes han estat represen-
tants del Consell d’Infants. 

pARtICIpACIó | ajuntaMent

Les Associacions de Famílies de les 
escoles Sant Esteve, El Sol i la Lluna, 
Mestre Pla i Joan Blanquer de Cas-
tellar del Vallès han iniciat un treball 
conjunt amb l’empresa encarregada 
dels àpats als centres Campos Este-
la per assolir uns menjadors escolars 
cada cop més sostenibles i ecològics.
Un dels primers passos serà oferir 
una degustació de iogurts entre els 
infants abans que acabi aquest pri-
mer trimestre per tal que tastin els 
de La Fageda i els d’Anna Ecològica. 
També es faran servir hortalisses eco-
lògiques per a bases i cremes, alho-
ra que s’entra en contacte amb pro-
ductors de proximitat per a diferents 
tipus d’aliments.

Segons una nota informativa de 
Campos Estela, la selecció de prove-
ïdors de proximitat “permet obtenir 
productes de temporada i, al mateix 
temps, afavorir el respecte pel medi 
ambient pel fet que els aliments venen 
de molt a prop”. Entre els criteris per 
a escollir els proveïdors també es pot 
tenir en compte si han desenvolupat 
projectes de responsabilitat social. 

D’altra banda, les escoles Mes-
tre Pla i Joan Blanquer continuaran 
treballant el projecte educatiu Pesa i 
Pensa amb els infants, mentre que les 
escoles Sant Esteve i El Sol i la Lluna 
s’adheriran al programa amb l’objec-
tiu que els escolars prenguin cons-
ciència del valor dels aliments. Les 
escoles que hi participen han acon-
seguit una reducció del 35% del mal-
baratament alimentari.  || REdACCIó

Aliments de 
proximitat als 
menjadors 
escolars

ESCOLES | aliMentació

constitueixen 
el Consell 
d’Infants 

d’aquest curs

INFANtS

23

20.30 H OBERTURA PORTES
21 H EXTRAPERLAS
23 H PRESENTACIÓ PiK

1  DE DESEMBRE 
SALA BLAVA
ESPAI TOLRÀ

Espai Tolrà 
C. Portugal 2, 
Castellar del Vallès

ENTRADA 3€

Escola Municipal d’Adults
C. dels Pedrissos, 9, Local
t. 93 714 83 55

XERRADA 
“MALALtIES 
INFECCIOSES”

Divendres 1 de desembre 
a les 18 h
Sala d’actes d’el Mirador
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Dijous passat, a l’Escola El Sol i la 
Lluna va tenir lloc la Trobada Peda-
gògica d’Escola Nova  21 sota el lema 
‘Treball per Projectes’ amb la parti-
cipació de mig centenar de mestres i 
professors per aprofundir en aques-
ta metodologia. Escola Nova 21 és un 
moviment pedagògic que proposa una 
transformació del sistema educatiu 
amb un propòsit dirigit a desenvolu-
par competències per  a la vida, pro-
movent la millora contínua dels cen-
tres cap al marc d’escola avançada a 
partir de l’aprenentatge col·laboratiu i 
metodologies que possibilitin el canvi. 
El projecte compta amb el suport de 
la Fundació Jaume Bofill i la Diputa-
ció de Barcelona.

Des de l’escola El Sol i la Lluna 
detallen que des del tercer trimestre 
del curs passat van passar a formar 
part de la xarxa local del Vallès Occi-
dental Nord, anomenada “Badaba-
docs”:  “Vam escollir aquest nom 
perquè el badabadoc  és un element 
identificatiu de la nostra comarca”, 
informen a través d’un comunicat. “ 
Les escoles i institut que formem 
part d’aquesta xarxa ens reunim 
cinc o sis vegades durant el curs, 

treballar per projectes

La trobada va comptar amb mig centenar de mestres i professors. || CEdIdA

l’escola el Sol i la lluna va acollir  la trobada pedagògica d’escola nova 21

per  reflexionar sobre el propòsit 
de l’educació i els canvis que cal 
anar promovent a les comunitats 
educatives”, expliquen des d’El Sol 
i la Lluna. En aquest sentit, apunten 
que aquestes sessions suposen una 
oportunitat per compartir i apren-
dre de centres amb diferents projec-
tes educatius, diferents formes de ti-

EL SOL I LA LLUNA | PeDaGoGia

tularitat i nivells educatius. Durant la 
trobada es va partir de les experiènci-
es de tres centres (Josep Gras, Riba-
tallada i la mateixa El Sol i la Lluna). 
Els altres centres que van participar 
a la trobada van ser les escoles Nos-
tra Llar, Escola Pia, Sant Nicolau, Can 
Sorts, Escola Taller Xalest i l’Institut 
Arraona.   || REdACCIó

Alumnes de cinquè i sisè de primària de l’escola FEDAC Castellar posa-
ran en marxa una cooperativa en el marc del programa de Cultura Em-
prenedora CuEmE, impulsat per la Diputació de Barcelona i al qual s’hi 
ha adherit l’Ajuntament de la vila. Amb aquest centre escolar, Castellar 
participa per primera vegada d’aquest programa que fomenta la cultura 
emprenedora en els cicles superiors d’educació primària. Així, durant el 
curs 2017-2018, l’alumnat crearà i desenvoluparà una cooperativa, des 
del seu plantejament formal i fins a la venda del producte en alguna fira 
o mercat. Per a la seva creació, els i les alumnes han fet una aportació de 
capital de 3 euros cadascun, i ara hauran de dissenyar el producte i tot 
el procés productiu, el pla de comunicació i màrqueting, la comercialit-
zació i la gestió econòmica administrativa. A més, destinaran els bene-
ficis que puguin obtenir a una entitat social del municipi. Com mostra 
la imatge, divendres passat una desena de nens i nenes que tenen dife-
rents responsabilitats dins de la cooperativa, juntament amb les seves 
tutores, van registrar a la Finestreta Única Empresarial, situada a El 
Mirador, els documents de constitució de la seva cooperativa, Projec-
tes Artesanals FEDAC, coop. (PAF), i han obtingut un CIF.  || REdACCIó

Alumnes del FEDAC 
creen una cooperativa

FEDAC CAStELLAR | eMPreneDoria
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Compra d’entrades: 
• www.auditoricastellar.cat 
• SAC (El Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
• Taquilla de l’Auditori, 1 hora abans de l’inici de l’espectacle

Amb el suport de:

Organització: Ajuntament 

54-46 
Reggae 
per Xics 
Ràdio
A càrrec de 
The Penguins

Ds. 2 de 
desembre
18 h
Auditori Municipal 
Miquel Pont

eSPectacle

actualitat

SEtMANA EUROpEA DE pREVENCIó DE RESIDUS | taller

Va ser un dels tres tallers programats 
dins de la Setmana Europea de Preven-
ció de Residus. Es tractava, segons Ma-
kumba, un senegalès que fa 10 anys que 
viu a Catalunya i que era el monitor del 
taller, “de donar un segon ús als elec-
trodomèstics que tenim a casa”. Per 
això, va desplegar a l’arribar al taller dos 
plafons de fusta amb un assecador i una 
batedora amb tots els seus components. 
De fet, una de les condicions per partici-
par al taller era portar de casa petits elec-
trodomèstics que no funcionessin. És el 
cas de l’Elisabeth, que va pensar en por-
tar una planxa “a la qual ja no li funci-
ona la tecla del vapor després de l’ús 
que se n’ha fet” i dues batedores, “una 
de les quals me l’ha portada una amiga 
en saber que venia al taller”.  L’Elisa-
beth considerava molt adient la celebra-
ció del taller en un dia com el Black Fri-
day “en què es fomenta el consumisme” 
i en aquest sentit, valorava la importàn-
cia de “reciclar i reaprofitar el materi-
al abans de portar-lo a la deixalleria o 
anar a comprar un petit electrodomès-
tic abans que reparar-lo”.

El Francesc, que havia treballat com 
a mecànic abans de tenir una lesió impor-
tant a l’esquena s’havia apuntat al curset 
“perquè sempre havia treballat amb 
peces grans com a manyà i ara em feia 

El monitor d’Alencop atenent les consultes del assistents al taller . || J. RIUS

 Jordi Rius

el Mirador acull un 
taller sobre reparació 
de petits aparells 
electrònics  

nova vida al petit electrodomèstic

il·lusió provar amb peces petites”. Per a fer 
pràctiques portava una batedora de la seva 
mare, que feia poc que ja no funcionava i que 
“abans de tirar-la, vaig dir a la meva mare 
que me la deixés per al taller”. En Fran-
cesc reconeixia ser “bastant destre amb la 
utilització de les eines”. Al taller també hi 
havia una desena de nois, que pertanyen als 
tallers d’emprenedoria de l’Institut Castellar.

Makumba pertany a la cooperativa d’ini-
ciativa social Alencop, creada per donar res-
posta a un problema de recollida i tractament 
de residus en els entorns urbans i garantir 
unes condicions de vida d’un col·lectiu en si-
tuació de vulnerabilitat. L’objectiu social de 
la cooperativa és abordar de manera integral 

les necessistats bàsiques i d’ocupació, forma-
ció i habitatge, a través d’un model d’activitat 
socioeconòmica cooperatiu. Alencop ofereix 
un servei gratuït de recollida a domicili de tota 
mena de ferralla i una tasca de sensibilització 
i informació a la ciutadania sobre criteris de 
recollida selectiva.

A més del taller sobre reparació de pe-
tits electrodomèstics, la Setmana Europea 
de Prevenció de Residus  també ha comptat 
amb un taller de fabricació de sabó a partir 
d’oli reciclat.  En principi, hi havia un altre ta-
ller programat, el de confecció de roba a par-
tir de peces de roba que ja no es fan servir i 
que s’acumulen a casa,  però es va anul·lar per 
falta d’assistència de participants.

bREUS

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental ha facilitat a 
Puigverd Assessors un segell que identifica públicament 
aquest despatx com a prescriptor especialitzat en la fór-
mula cooperativa. Aquest distintiu, anomenat de garan-
tia cooperativa, és validat per les xarxes de l’economia 
social i solidària. El seu atorgament obeeix a l’assistèn-
cia de la gestoria, aquest 2017, a una formació titulada 
“L’opció cooperativa per a iniciar un negoci”, impulsada 
pel mateix Ateneu. L’objectiu del curs, adreçat a gesto-
ries i assessories, era donar a conèixer en dues sessions 
la forma jurídica de cooperativa com a opció a l’hora de 
construir una empresa, així com els avantatges i benefi-
cis fiscals que comporta la seva creació. L’Ajuntament 
de Castellar del Vallès està adherit a la Xarxa de munici-
pis per a l’economia social i solidària i compta amb una 
persona contractada a través d’un pla d’ocupació espe-
cialitzada en el sector i integrada a l’equip de la Finestre-
ta Única Empresarial.   ||  REdACCIó

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut recentment 
els certificats de quatre experiències del municipi inclo-
ses dins el Banc de Bones Pràctiques del Govern Locals 
de Catalunya (BBP) com a aportacions innovadores i de 
qualitat que poden servir de referència per a d’altres ajun-
taments o entitats locals. El BBP és una iniciativa impul-
sada per la Fundació Carles Pi i Sunyer d’estudis autonò-
mics i locals, la Federació de Municipis de Catalunya, i els 
ajuntaments catalans de més de 5.000 habitants. Els cer-
tificats rebuts fan referència a les següents experiències: 
el Pla municipal per a l’impuls de la llengua anglesa a Cas-
tellar del Vallès,; el servei Moments en Família; la Mesa 
per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica i els agents cí-
vics per a la campanya d’educació i sensibilització sobre 
recollida selectiva de residus.  || REdACCIó

Puigverd Assessors, 
prescritor en cooperativa

Certificats de bones pràctiques 
per a quatre experiències locals

AJUNtAMENt | GeStió

ECONOMIA SOCIAL | GeStió
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El coach Marc Picas va dirigir el taller 
‘El procés m’està afectant’, dimarts a 
la Sala Valls Areny d’El Mirador, una 
activitat per aprendre a gestionar el 
cúmul d’emocions que genera el pa-
norama polític actual. Una trente-
na de persones va assistir-hi i va ex-
posar els seus dubtes i va compartir 
públicament les inquietuds respec-
te a la qüestió. El taller va estar or-
ganitzat pel Comitè de Defensa de 
la República de Castellar, que l’ha-
via posat en pràctica dies abans per 
veure si funcionava. Picas va expo-
sar el seu punt de partida: “Estem 
en un moment d’aprenentatge in-
dividual i col·lectiu. La incertesa 
és present a l’ordre del dia i hem 

Gestionar l’actualitat política

El ‘coach’ Marc picas durant el taller que es va fer a la Sala Lluís Valls Areny. || g. PLANS

el cDr de castellar va organitzar el taller ‘el procés m’està afectant’

d’aprendre a gestionar-la”. El po-
nent va fer referència al procés com 
a “Dragon Khan de les emocions”.

Les vivències dels assistents 
eren molt heterogènies, alguns dels 
quals van admetre que no havien vis-
cut mai moments de tanta repressió. 
Picas va recomanar “mirar enrere i 
trobar moments similars, com els 
independentistes que l’any 1992 
van ser detinguts, engarjolats i 
torturats”.

El coach va recalcar la impor-
tància, en primer lloc, de reconèi-
xer les emocions que emergeixen i 
que guardem a l’interior, les quals 
és imprescindible anomenar-les. El 
flux d’emocions que sentim, va dir, 

pOLítICA | taller

“no es pot frenar, sinó que s’ha de 
saber gestionar”. I ho va comparar 
amb les riuades, que, quan es conte-
nen en comptes de regular-se, pro-
dueixen desbordaments perillosos.

D’altra banda, Marc Picas va 
proposar dues activitats. Els assis-
tents van haver d’identificar-se amb 
diferents valors i sentiments que for-
messin part de la seva identitat. A 
continuació els va induir a reflexio-
nar sobre la relació que hi mantenen. 
L’objectiu de la xerrada, que seguia 
un guió però que tenia una estruc-
tura lliure, va ser aportar eines per 
poder aplicar a la vida quotidiana la 
gestió d’emocions.

diada per la llibertat, el dia 3
El CDR Castellar ha organitzat per 
aquest diumenge 3 de desembre  la 
Diada per la Llibertat. L’activitat, 
que començarà a les 10.30 h a la plaça 
Major, inclourà una xocolatada a un 
preu solidari d’1,5 euros i activitats 
per a menuts i grans com jocs, músi-
ca, tallers i manualitats com l’elabo-
ració de llaços, postals, instruments 
i pintura. Posteriorment, hi haurà 
una cercavila fins a l’Espai Tolrà  on 
es celebrarà un dinar compost per 
botifarra, mongetes, pa, aigua i vi a 
un preu de 7 euros per als adults i de 
5,5 per als infants. El dinar acabarà 
amb un concert  del grup Els collons 
del Pare Rababa. L’organització re-
comana portar gots de casa per fo-
mentar el reciclatge. A la Diada per 
la Llibertat hi col·laboren ANC, Cal 
Gorina, Disscopi, CAL i la Botiga del 
Castell.  || g. PLANS

Ciutadans ha anunciat que la seva formació presentarà recurs davant de 
la Junta Electoral Provincial perquè “es retirin totes les pancartes i sím-
bols que trenquen amb la neutralitat de les institucions catalanes”. La 
formació taronja de Castellar ha fet arribar un comunicat recordant que 
“des de les institucions no es pot fer propaganda ni afavorir cap partit 
polític” i en aquest afegeixen que  “cal garantir la neutralitat i la plurali-
tat ideològica de les institucions que representen tots els ciutadans, no 
només uns quants”. I en aquest sentit han remarcat que estaran “molt 
pendent de totes aquelles actuacions propagandístiques que vulguin 
afavorir determinades ideologies”. També han reiterat que presentaran 
“tots els recursos que calgui” davant de qualsevol acció que pugui vulne-
rar la igualtat de condicions entre els partits que concorren a les elecci-
ons.   || REdACCIó

pOLítICA | eleccionS 21-D

AJUNtAMENt | ocuPació

Ciutadans (Cs) demana davant la Junta 
Electoral retirar símbols que “trenquin 
amb la neutralitat de les institucions”

L’Ajuntament de Castellar del Vallès oferirà el proper dilluns, 4 de desem-
bre, una sessió informativa sobre nous cursos de formació ocupacional que 
es preveu que s’iniciïn entre els mesos de desembre i febrer. D’una banda, 
durant el mes de desembre començarà un curs d’activitats de gestió admi-
nistrativa en la relació amb el client (CP nivell 2), de 840 hores, que finalitza-
rà durant el mes de juliol. D’altra banda, el febrer de 2018 engegarà el segon 
curs, d’operacions d’enregistrament i tractament de dades i documents (CP 
nivell 1), que 450 hores, que s’allargarà fins al mes de juny. El Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Fons Social Europeu són les organitzacions que sub-
vencionen aquestes formacions, que s’adrecen específicament a persones 
en situació d’atur. En aquest sentit, cal tenir en compte que, per accedir-hi, 
és requisit indispensable estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (c. de la República, 45-47) abans de l’inici del curs. 
Les persones que compleixin aquests requisits i que tinguin interès en ins-
criure’s als cursos poden assistir a la sessió informativa del 4 de desembre, 
a les 11 hores al Servei local d’Ocupació (c. Portugal, 2, Espai Tolrà), durant la 
quals també es farà una preselecció d’alumnes   || REdACCIó

Sessió informativa sobre nous 
cursos de formació ocupacional

bREUS
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

La vida tiene tu nombre, mujer de 
las mil batallas./ 
La fuerza de tu mirada, con el valor 
no se esconde./ 
Hay que plantar la esperanza en el 
lugar donde duele,/ 
Para que crezca bien fuerte, en el 
miedo que acompaña./ 
Y sigues tan bonita com ayer, no se 
despeina el alma./ 
Un pasito más que si se puede,/ 
Uno y otro más, mujer valiente./ 
Lo que digas está de más, ya sé que 
quieres gritar y no te sientas/ 
sola, contigo estoy./ 
Todas la luces del mundo, iluminan 
tu vereda./ 
Y  cada herida la llenan con el amor 
más profundo./ 
Pero si la noche es larga y sientes que 
estás perdida,/ 
Recuerda mi melodía que te quiere 
y acompaña./ 
Y sigues tan bonita como ayer, no se 
despeina el alma./ 
Un pasito más, que si se puede,/ 
Uno y otro más, mujer valiente./ 
Lo que digas está de más, ya sé que 
quieres gritar/ y no te sientes sola. /
Contigo estoy.

Mujer de las mil batallas

 Francisco Espinosa (el poeta andalús)

 pDeCAt

 Decidim Castellar

lguns pensaran que al 
ser eleccions autonò-
miques i convocades de 
manera il·legítima con-
tra la legalitat (Estatut 

d’Autonomia) que els que les convoques 
diuen voler restablir, no val la pena par-
ticipar-hi. Al Partit Demòcrata pensem 
just el contrari: aquestes són sens dubte 
les eleccions autonòmiques espanyoles 
més importants a les que mai hàgim 
participat com a ciutadans. Són total-
ment il·legítimes però participar-hi és 
qüestió de supervivència.

n el passat ple del dia 
22 de Novembre, vam 
tenir dues mostres 
d’allò que sovint a De-

cidim Castellar hem denunciat sobre 
l’actual govern del PSC de Castellar: 

A

E

Les eleccions del 21-D van 
sobre defensar allò pel 
que han lluitat pares, avis 
i besavis

Ni xixa ni limonà

Les eleccions del 21-D són un invent 
dissenyat perquè els independentis-
tes no votem, desanimats o per la nos-
tra defensa de la dignitat i la sobirania 
pròpia. Fan servir tot el que tenen a la 
seva disposició perquè no votem. Les 
cúpules dels partits del front del 155 
(PP, PSOE/PSC i Ciudadanos)deuen 
creure que les seves opcions no podri-
en guanyar en un vot acordat i just, i 
per tant opten per un vot imposat en el 
que els independentistes no es sentin 
cridatsa participar. ¿Com podria Ar-
rimadas-sinó- arribar a ser Presiden-
ta de la Generalitat quan té una popu-
laritat tan baixa (2.2 sobre 10 segons 
els últims baròmetres)?
Són un invent dissenyat per poder 
permetre que hi hagi una Generalitat 
unionista que apliqui la repressió que 
fins ara ha hagut d’aplicar el govern 
de Madrid. Us imagineu els Mossos 

d’Esquadra sent forçats a aplicar vi-
olència massiva contra civils, com ho 
foren cossos de seguretat espanyols l’1 
d’octubre, en contra dels valors que han 
de protegir com a professionals de la 
seguretat pública? ¿Us imagineu TV3 
tancada i reformada com el PP va fer al 
País Valencià amb Canal 9? ¿Us imagi-
neu un govern català teledirigit des de 
Madrid i que trenca els pactes que li ve 
de gust trencar amb els seus còmplices 
del crim del 155 (el PSC), que en teo-
ria venien a garantir proporcionalitat? 
Quan el PSC/PSOE va donar suport a 
l’article 155, Pedro Sánchez va sortir a 
dir que aquest s’aplicaria de forma mí-
nima; un mes després l’estan utilitzant 
per fer tot el que els rota, fins i tot per 
espoliar l’art de Lleida, providencial-
ment rescatat de Sixena (Aragó) fa dè-
cades, ciutat governada per un partit 
(PSC/PSOE) que va recolzar el PP en 

A la castellarenca Elisenda Alamany 
que ens facilita un comentari per 
poder calibrar com estem política-
ment en l’actualitat:
“Un Govern (el de la Generalitat) 
que és incapaç de garantir la vida 

La premsa d’avui ens 
recorda

 Antoni Comas

En l’escrit anterior vam parlar de er-
radicari en aquest continuem amb 
paraules que passen també a do-
blar la erra a partir de la publicació 
el maig d’aquest any de l’Ortogra-
fia catalanade l’Institut d’Estudis 
Catalans.
Tant en la normativa anterior com 
en l’actual, en general a l’hora de fer 
derivats o compostos no es dobla la 
erra inicial delsegon formant: con-
trarestar, semirecta...Però sí que ja 
amb l’anterior normativa, i també 
amb l’actual, en alguns casos es 
dobla la erra: irracional (prefix ir), 
bancarrota (compost manllevat) i ara 
s’afegeixen a les paraules amb rr les 
paraules formades amb els prefixos 
a- (negatiu) i cor- (variant de con-): 
arrítmia, correferent, corresponsable.
(Font: Optimot)

Novetats ortogràfiques i 
gramaticals II

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

Soc del PSC des de la seva creació a 
l’estiu del 78, de fet abans, ja que vaig 
tenir el privilegi de treballar de ma-
nera activa en la definició del projec-
te socialista i catalanista que ha estat 
sempre el PSC. 
40 anys d’alternar etapes de repre-
sentació institucional i altres de per-
fil més baix.
Això sí, a part dels primers anys, mai 
he format part de cap òrgan execu-

Socialista i del PSC

 pepe González

Jurado, eren la viva presència d’un pro-
jecte radicalment democràtic: contra 
la dictadura, contra les desigualtats i, 
també, contra l’estalinisme/leninis-
me dominant en un sector important 
de l’esquerra.
El PSC va néixer com un projecte de 
socialisme democràtic i com un pro-
jecte catalanista de defensa radical de 
la unitat del poble de Catalunya. En la 
meva vida política no m’he mogut ni 
un mil·límetre d’aquests  principis,que 
m’han servit de guia per situar ideolò-
gicament a organitzacions i persones.
El socialisme des dels seus orígens ha 
estat sempre internacionalista, con-
trari a aixecar fronteres, enemic dels 
nacionalismes que, amb les religions, 
són els causants de tots els conflictes 
dels últims segles... i no trobo cap raó 
per canviar de criteri. 
Per això:
-Quan veig com s’estén la corrupció, i 
els delinqüents intenten cobrir-se amb 
les banderes, jo em sento més del PSC.
-Quan alguns (això sí, pacíficament) 
ataquen una seu del partit o insulten 
a un alcalde o a alguns militants, jo em 
sento més del PSC.
-Quan algú et tracta de xarnego o bo-
tifler, o quan et mira com si portessis 
l’estrella groga cosida a la roba, jo em 
sento més del PSC.
-Quan alguns diputats marxaven de la 
sala de plens del Parlament si es par-
lava en castellà o ara, quan el mateix 
grup, encapçala la seva candidatura 
amb algú que fa de parlar en castellà, 
una arma política, jo em sentia i sento 
més del PSC.
-Quan alguns volien instaurar una 
doble xarxa per raons lingüístiques 
en l’escola catalana o quan és vol ins-
trumentalitzar l’escola políticament, 
jo, en resposta, em sento més del PSC.
-Quan algú pretén, des de fora, impo-
sar el que hem fer, que hem de pensar 
i quina línia política hem de seguir, jo 
em sento més del PSC.
-Quan algú porta el seu sectarisme a 
considerar que és legítim oposar-sea 
les teves propostes “perquè ets del 
PSC”, jo em sento més del PSC.
-Quan alguns companys, després de 
llargues etapes de cotxe oficial, deci-
deixen que ja no som prou per ells, jo 
em sento més PSC.
-Quan es vol substituir l’eix esquer-
ra-dreta per l’independentista- no in-
dependentista, jo em sento més d’es-

querres, més federalista i més del PSC 
-Quan alguns volen apropiar-se del 
catalanisme i convertir-lo en un pro-
jecte sectari i insolidari, jo em sento 
més del PSC.
-Quan es fa servir la violència gratu-
ïta o quan s’adopten vies unilaterals, 
jo em sento més del PSC.
-Quan s’arriba a una situació en que 
són justificables i, fins i tot, plausibles, 
les actituds de deshonor i covardia, jo 
em recordo dels meus referents histò-
rics i em sento més del PSC.
I és clar que ens hem equivocat, i és 
clar que hem comès errors i segur 
que els continuarem cometem, però el 
dia que el PSC desaparegui  de la vida 
política d’aquest país, alguna cosa, in-
substituïble i valuosa, s’haurà perdut 
definitivament.
Ara és temps de superar divisions, ara 
és el temps del PSC.

de la meitat de la població, és un 
govern negligent” o sigui, poc acu-
rat a les necessitats i problemes de 
la comunitat.
La labor de la nostra amiga a Bar-
celona està saturada de bons pro-
pòsits i resultats pràctics que es 
poden comprovar. Ànims i resultats 
d’excel·lent col·laboració.

Los pasos de cebra son para que el peatón pase seguro de los vehículos, pero si el 
paso de cebra está en malas condiciones, las persones pueden sufrir accidentes. 
El paso de cebra de la calle Sant Pere d’Ullastre esquina con Carretera de Sent-
menat está en malas condiciones y varias personas han tenido un accidente por 
culpa de las grietas que se forman por la dilatación entre la pintura y el asfalto que 
levanta el pavimento y hace que la gente tropiece y se caiga al suelo. Según el señor 
de Bienestar Social de nuestro ayuntamiento el pavimento está en perfecto esta-
do.    || tExt I fOtO: ANdRéS gIL

Pasos de cebra en malas condiciones

l’ús d’aquest article.
Si no guanyem les forces defensores 
de la República, deixem impune la bru-
talitat policial de l’1 d’octubre. Com va 
dir el President del Consell d’Europa: 
hi ha problemes que s’han d’arreglar 
“per la força de l’argument i no per 
l’argument de la força”. Si no partici-
pem massivament al 21-D i deixem clar 
que la repressió no és la solució, esta-
rem avalant la supressió dels nostres 
drets. Estarem permetent que tot allò 
pel que els nostres pares, avis i besavis 
van lluitar (fossin andalusos, catalans, 
murcians o madrilenys), quedi atrope-
llat per l’argument de la força.
Si creus que val la pena conservar les 
institucions que han permès que el 
teu fill vagi a una bona escola pública, 
o queen un dels pitjors atacs terroris-
tes de la dècada a Europa s’acabés im-
pedint la fuga de tots els terroristes... Si 

t’importa que els teus néts no et puguin 
recriminar que et vas quedar a casa 
mentre es decidia si el Regne quedava 
impune pel que segons la CNN ameri-
cana va ser “la vergonya d’Europa”...
Tingueu-ho clar: el 21-D, defensa tot 
això a les urnes.

tiu a nivell local, comarcal o nacional. 
Mai en aquest 40 anys he tingut la més 
mínima temptació de deixar el PSC. 
Formar part d’un partit és alguna cosa 
més que compartir una conjuntura, 
estar d’acord amb una decisió més 
o menys encertada o coincidir amb 
el pensament del secretari general.
Els que em coneixen saben que no soc 
dels que callen, que tinc criteris propis 
i que puc ser el més crític. Però ser mi-
litant suposa acceptar la decisió de la 
majoria, pensar que pot ser que no tin-
guis raó i, per sobre de tot, no antepo-
sar els teus interessos als del col·lectiu.
Quaranta any donen per molt, donen 
per milers de conjuntures i desenes 
de crisis. També per separar el gra de 
la palla, per reconèixer els valors au-
tèntics i qui, de veritat, els representa.
Vaig començar l’aprenentatge amb 
gent d’un gran coratge personal, de 
pedra picada, del que no s’arrugaven 
als 10 minuts davant d’un jutge. Gent 
que sumava dècades de presó i d’exili, 
ferides de bala en el seu cos i un espe-
rit insubornable: Joaquim Jou, Paco 
Ramos, Camilo Rueda, Marta Mata, 
Manel Alberich, Ramon Fernàndez 
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opinió

ncara vivim en una so-
cietat patriarcal que 
no ha aixecat els ulls 
de l’entrecuix masculí. 
Semblava que s’havia 

aconseguit fer un pas endavant, que 
havíem començat a fer el camí de la 
igualtat, i que les noves generacions 
deixarien enrere aquesta xacra de la 
violència ominosa contra les dones, 
vaja que quedaria arraconada en la 
memòria col·lectiva la idea de femi-
nicidi, però no ha estat així, era sim-
plement un miratge. Ens havíem 
vanagloriat de les falses conques-
tes per intentar amagar una vergo-
nya que inunda els nostres malsons. 
Estem bussejant en una fosa sèpti-
ca, plena de merda, perquè aques-
ta societat de grans volades, encara 
dona el seu consentiment a l’assas-
sinat. Sí, encara acceptem compor-
taments masclistes i els justifiquen, 
sinó mirem el circ mediàtic en què 
s’ha convertit la “presumpta” vio-
lació dels sanfermins de 2016 amb 
el que es demostra que una vegada 
que alguna persona ha patit un acte 
de violència s’ha de convertir en una 
reclusa de la societat, no podrà viure 
mai més una vida plena, ni intentar 
subsistir perquè serà assenyalada, 

  prou. || JOAN MUNdEt

Cridem no!!

E pLAÇA MAJOR

ANtÒNIA pÉREZ
Directora Escola Municipal 

d’Adults

 Josep Maria Calaf *

 Equip de govern

uan em proposo fer un 
article el tema sobre 
el qual instintivament 
s’orienta la meva aten-
ció és cap a la situació 

que viu el país. És tan gros el tema 
que només el poden obviar els insen-
sibles, els ignorants o els brètols. Però 
malgrat l’enorme transcendència del 
tema, o precisament per això, de tant 
en tant ens cal prendre una mica d’ai-
re i obligar-nos a concentrar la nos-
tra atenció en altres qüestions. I, ben 
mirat, no pas menors.
Pràcticament tota la meva vida l’he 
viscut a Castellar. Tanmateix es ben 

ls treballadors munici-
pals són un engranatge 
fonamental en l’organit-
zació i el bon funciona-

ment de la vila. No obstant, la seva feina 
sovint passa desapercebuda i no ens 
adonem de la seva importància fins que 
és massa tard. La setmana passada ens 
deixava José Bermúdez, un dels treballa-
dors municipals més estimats pels seus 
companys i més valorats a l’ajuntament. 
Era una persona que s’estimava Caste-
llar, que tenia una indiscutible vocació de 
servei al ciutadà i que s’implicava en tot 
el que feia. El trobarem a faltar.
Persones com el José Bermúdez, els seus 
companys de la brigada i la resta de tre-
balladors municipals són les que fan pos-
sible el correcte funcionament de la via 
pública, les dependencies municipals i 
els centres educatius. Són també molt 
importants en l’organització de les fes-
tes i actes que s’organitzen a la vila. So-
vint podem veure com mentre uns ens 
divertim, altres ho fan possible treballant 
en l’organització, muntant els escenaris 
o portant a munt i avall taules i cadires.
Moltes vegades critiquem la feina que 
fa el treballador públic i no ens adonem 
que són els artífexs de que funcioni l’Ad-
ministració. Segur que es poden millo-
rar coses, però volem reconèixer públi-
cament que moltes de les millores que 
es fan a la nostra vila són producte de la 
bona feina de la plantilla municipal. Una 
feina que no sempre és ben valorada.

Q

E

Sequera persistent i, 
malgrat tot, l’aigua raja

Et trobarem a faltar

cert que determinades èpoques han 
tendit a fer-me freqüentar determi-
nats indrets de Castellar. El lloc de re-
sidència, la casa d’amics i familiars, la 
feina, l’escola dels nens, la compra do-
mèstica o l’entorn natural són alguns 
dels condicionants que fan que alguns 
circuits es converteixin en més habitu-
als que altres temporalment. Ara, per 
unes determinades circumstàncies, és 
mot habitual el meu pas per la Plaça 
Catalunya. I cada vagada que hi passo, 
matí i tarda, no puc evitar emportar-me 
cap a casa una sensació de nyap arqui-
tectònic o barrabassada urbanística. 
Però entenc que això és molt interpre-
table. Els qualificatius personals que hi 
dedico no és corresponen gens amb els 
del l’equip de govern. Ells parlen que 
la intervenció urbanística feta és una 
actuació d’èxit. Però no és d’aquesta 
diferencia de criteris del que vull par-
lar. Al cap i a la fi estem abocats a una 
confrontació d’opinions que la realitat 
fa irreversible, irremeiable i, sobretot, 
inútil prolongar la discussió.
El que voldria posar en valor és una 
sensació que aquests dies tinc quan 
veig rajar abundosament l’aigua als 
jocs de la Plaça Catalunya. En un pe-
ríode de sequera tan llarg com el que 
estem vivim, en una situació on els pan-
tans estan a menys del 50% de la seva 
capacitat (molt inferior a la mitjana 
de l’època) i en una previsió de pluges 
que el canvi climàtic indica clarament 
a la baixa, nosaltres ens permetem el 
luxe de continuar malversant aigua. 
La sensació de desaprofitament la tinc 
tot l’any però en els mesos de calor, 
quan veig que els infants gaudeixen de 
l’aigua el impacte s’atenua bastant. Se-
gurament que el brogit i les rialles ac-
tuen com un sedant sobre els aspectes 

continua a la pàgina 10

l’ambigüitat i la falta de claredat en 
els afers punyents i mínimament 
conflictius.
D’una banda el grup Som Castellar-
PSC va refusar una moció de suport 
al govern de Catalunya presentada 
conjuntament per ERC, PDeCat i De-
cidim Castellar. L’argument donat 
com a justificació per a fer-ho fou 
el d’una presumpta absència d’au-
tocrítica en aquests moments per 
part de totes les forces independen-
tistes, però el cert és que més enllà 
d’això, malgrat la suspensió de mili-
tància del PSC duta a terme pel nos-
tre alcalde i malgrat la nomenclatu-
ra de Som Castellar diferenciant-se 
així del PSC, en realitat continuen 
volent nadar i guardar la roba, o dit 
d’una altra manera, continuen sent 
una mica d’aquí i una mica d’allà. Ni 
DUI ni 155, la primera emanada de 
les urnes i per tant legítima demo-
cràticament, el segon imposat des 
del totalitarisme de l’estat espanyol. 
Segurament també se’ls fa molt di-
fícil reprovar, tal com demanava la 
moció presentada, a tots els partits 
que han fet possible el 155, doncs 
no en va un d’ells és el PSC (PSOE).
D’altra banda va haver-hi una interes-
sant moció presentada per Decidim 
Castellar i el PdCat per tal de donar 
veu a que un treballador de l’Ajunta-
ment de Castellar que demanava un 
aclariment al voltant de la suspen-
sió sobtada d’un complement sala-
rial, malgrat continuar realitzant les 
mateixes tasques, de 7 treballadors 
de l’Ajuntament, dut a terme l’any 
2011. Val a dir que la intervenció de 
d’aquest treballador fou en tot mo-

ment molt serena i intel·ligent dei-
xant clar en tot moment que consi-
derava plenament satisfactòria la 
seva situació laboral actual a l’Ajun-
tament i que per tant la voluntat de 
la moció, o de la seva reclamació, no 
era altra que intentar aclarir el per 
què d’unes decisions que en el seu 
moment van afectar a 7 persones i 
les seves respectives famílies i que 
ell trobava si més no estranyes i fins 
i tot sospitoses. 
No va rebre cap resposta i se’l va re-
metre a la possibilitat de portar-ho 
a la via judicial. Una llàstima, perquè 
això, ara per ara, no pot si no deixar 
l’ombra d’un dubte no resolt.

ultratjada, perquè ningú la creurà. 
Quina trista realitat! Som capaços 
de girar les tornes i assumir que els 
botxins són les víctimes i les vícti-
mes els botxins: “perquè hi ha dones 
que provoquen que es desperti  la 
cara més fosca, aquella que està 
amagada, del mascle; perquè hi ha 
dones que amb les seves decisions 
(sortir de l’infern) han fet que s’ai-
xequi la bèstia; perquè hi ha dones 
que per preservar la integritat dels 
fills han fet que el diable surti del seu 
amagatall”.
Quan arribarà la fi d’aquesta igno-
mínia?  Quan serem capaços d’ai-

xecar les nostres veus, juntes, con-
tra la barbàrie?  Quan? Quan? Són 
tantes les preguntes i tan poques 
les respostes.
Així que m’agradaria adreçar-me 
a vosaltres, homes. Sé que la majo-
ria no defenseu aquests comporta-
ments, aquests actes que embruten, 
amb sang, moltes mans, però quan 

mirem cap a un altre costat, quan 
consentim, quan “jaleamos”  aques-
tes actuacions o quan, simplement 
no fem res, estem fomentant delic-
tes contra éssers humans, contra 
persones, contra dones.
No m’oblido d’aquelles dones que 
per una malentesa submissió, per 
una errònia assumpció d’uns rols 

més racionals. Però ara quan veig que 
el raig d’aigua es manté lluny de l’activi-
tat ciutadana i que el fred converteix la 
participació en contemplació em sem-
bla excessiu el preu que en paguem.
No faria be qualsevol defensor de man-
tenir els jocs d’aigua més enllà dels 
mesos de calor de justificar-ho dient 
que abans també teníem una zona d’ai-
gua i que, per tant, les pèrdues són sem-
blants. No cal ser cap expert en gestió 
d’aigües per afirmar que ara les pèr-
dues han de ser molt més elevades ja 
que la fina capa d’aigua i els nombro-
sos brocs han de provocar diferencies 
molt notables. En qualsevol cas, qui vul-
gui fer actuacions urbanístiques sobre 
projectes realitzats 22 anys enrere faria 
be d’actualitzar conceptes, necessitats 
i criteris ja que, per be o per mal, estan 
condicionant les nostres vides.
I, finalment, un problema que, més 
d’hora que tard, ens vindrà accentuat 
amb el canvi climàtic. Quina credibili-
tat moral tindrem com a Ajuntament 
quan sigui necessari recomanar als 
nostres conciutadans mesures pre-
ventives d’estalvi d’aigua?. Com po-
drem convèncer als veïns que cada gota 
és important si l’exemple que donem 
es tractar l’aigua a “raigs” en lloc de a 
“gotes”? Quin cost haurem d’assumir 
com a col·lectivitat quan expliquem 
que hem fet inversions costoses enca-
minades al consum públic de l’aigua en 
lloc de l’estalvi?
Si l’aigua és vida haurem de concloure 
que, en aquest cas, llencem vida amb 
l’aigua. Sense cap retorn social ni apro-
fitament vital. A no ser que algú con-
sideri que la simple visió contemplati-
va justifica llençar vida pel broc gros.

* Regidor d’ERC

imposats, són capaces de justificar 
el que no és justificable.
Si us plau, hem de començar a posar 
fi a aquesta malaltia que és capaç 
d’estendre’s com un tumor ma-
ligne i arrelar-se en una societat 
que sembla que és incapaç d’aixe-
car-se, posar-se dempeus i cridar 
ben fort: PROU!
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tauler d’Anuncis Municipal

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

Dies: 4 i 5 de desembre
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, penjarem la 
decoració de Nadal. 

I a més començarem l’intercanvi 
de joguines! del 4 de desembre al 
13 de gener, porteu-nos les joguines 
que no utilitzeu i trieu-ne alguna que 
us agradi!

tALLERS SEtMANALS 
DE LA LUDOtECA 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

fins al 19 de gener es poden presen-
tar propostes d’inversió per al pro-
cés de pressupostos participatius 
2018. Les propostes han de tenir un 
pressupost màxim de 50.000 euros 
cadascuna (IVA inclòs), i les poden 
presentar persones empadronades 
a Castellar, entitats i grups estables 
que constin al registre municipal i 
el Consell d’Infants.

Consulteu tota la informació sobre 
els pressupostos participatius al 
web:
 www.castellarvalles.cat/boxpopuli.

pRESSUpOStOS 
pARtICIpAtIUS 2018 

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 2 de 
desembre, pl. de Francesc Macià.

Properes setmanes:

Ds. 9 de desembre, Espai tolrà
Ds. 16 de desembre, pl. Catalunya
Ds. 23 de desembre, parc de 
Colobrers.

Contractació laboral temporal per 
cobrir diferents llocs de treball dins del 
programa Treball i Formació 2017 de la 
Generalitat de Catalunya

OFERtA 
D’OCUpACIó

Llocs de treball:
· 3 llocs d’auxiliar administratiu/va ( 2 contractes 
de 12 mesos de durada i 1 contracte de 6 mesos 
de durada)
· 6 llocs de peó de jardineria (contractes de 6 
mesos de durada)
· 1 lloc d’auxiliar administrativa (contracte de 12     
   mesos de durada)
 
Requisits:
Les persones candidates hauran d’estar 
en situació d’atur i hauran d’haver exhaurit 
la prestació i/o subsidi de la Generalitat de 
Catalunya. Consulteu la resta de requisits 
i les bases completes del procés a www.
castellarvalles.cat (Seu electrònica - oferta de 
treball de l’Ajuntament).
 
Selecció de candidats:
Es durà a terme des del Departament de 
Recursos Humans, a través del procediment 
previst a les bases.
Podeu consultar les bases del procés a 
www.castellarvalles.cat/ofertadetreball. 

Presentació de sol·licituds fins al dimarts 5 de 
desembre al Registre General de l’Ajuntament (El 
Mirador).

actualitat

La mítica discoteca Califòrnia de Castellar del Vallès, que va estar ober-
ta entre 1979 i el 1991, serà objecte d’un homenatge a través d’una festa 
revival que se celebrarà a la Sala Söko Club de Caldes de Montbui. Fa 
poc, una altra discoteca de Caldes, el Liverpoool, també va ser objecte 
d’un homenatge per part dels promotors de Söko Club. L’entrada més 
consumició costa 10 euros, i l’organització promet una nit d’emocions i 
de diversió amb la inclusió de temes lents. Per informació i reserves, es 
pot contactar per WhatsApp al telèfon 691.616.559 o la pàgina de Face-
book Liverpool Caldes.

El Bar de la discoteca California també era conegut per les parti-
des de cartes i el billar. Des del 2009, David Fuentes, antic disjòquei de 
la discoteca, ha impulsat una gran festa anomenada Amics dels 80s que 
se celebra el divendres de Festa Major i que vol ser un homenatge a la 
desapareguda discoteca. Abans de ser discoteca als anys 80, el local va 
ser un cafè, cinema i teatre. Com a cafè va ser la primera seu social del 
Cbub de Ajedrez de Castellar i com a teatre va acollir la representació 
de diverses obres i els Jocs Florals de 1962.   ||  J. RIUS

Una festa per recordar 
l’esperit del mític Cali

Una imatge dels anys 80 del pub de la discoteca Califòrnia. || M. A.

CALDES DE MONtbUI | SÖko cluB

Un veí de la urbanització de Can Font 
i Ca n’Avellaneda va patir l’atac de 
dos gossos, la tarda de dimecres 22 
de novembre. L’incident es va pro-
duir al carrer Nostra Senyora de la 
Salut cap a les 5 de la tarda, quan el 
veí sortia amb moto de casa seva.

Al mateix carrer, hi havia dos 
gossos solts que són d’una casa ocu-
pada i, “al passar per davant, els 
gossos es van abalançar sobre ell, 
el van agafar de la cama i el van fer 
caure”, va detallar Roser Gabarró, 
presidenta de l’Associació de Veïns 
de Can Font i Ca n’Avellaneda. L’ho-
me va quedar ferit a la cama i va ne-
cessitar anar al CAP, perquè li cu-
ressin les ferides i li posessin les 
vacunes pertinents. De moment, no 
s’ha pogut esclarir quin dels gossos 
va provocar-li les ferides i tampoc 
és clar si els animals tenen la docu-
mentació actualitzada.

Per part de l’Ajuntament “s’ha 
pres testificació a la persona afec-
tada i està en tràmit d’identificar 
el propietari de l’animal”, va expli-

Un veí de Can Font denuncia 
l’atac de dos gossos 

l’incident va tenir lloc dimecres passat 
quan l’home sortia de casa seva amb moto 

SUCCESSOS | tinença D’aniMalS

car Aleix Canalís, regidor de Segure-
tat Ciutadana, Convivència i Civis-
me. D’una banda, “per tal de poder 
obrir un expedient sancionador 
pel fet que hi haguessin animals a 
la via pública sense lligar i sense 
morrió, si fos el cas que l’hagues-
sin de dur”, va descriure Canalís. 
I, d’altra banda, “també per veure 
quines possibilitats s’obren davant 
les lesions que ha patit aquest veí i 
que al nostre entendre és un tema 
més civil i que hauria d’anar per la 
justícia més ordinària, en cas que 
el veí volgués reclamar algun tipus 
d’indemnització o condemna pels 
propietaris”, va explicar el regidor.

demanen conscienciació

Tot i que es tracta d’un fet aïllat, per-
què “normalment la gent de la urba-
nització és molt responsable del que 
té”, apunta Gabarró, des de l’Associ-
ació de Veïns demanen que els propi-
etaris d’animals es conscienciïn “que 
els gossos han d’anar lligats i que no 
es pensi mai que el gos no farà res”.

Castellar En Comú Podem dema-
na a SOREA que engegui una cam-
panya per informar, conscienciar i 
sensibilitzar els ciutadans sobre la 
necessitat de dur a terme una cor-
recta eliminació d’aquests residus i 
que no esperi com en d’altres muni-
cipis a començar a detectar un incre-
ment d’aquests elements a la xarxa 
al municipi.

“Cal que SOREA alerti els 
usuaris de Castellar del ‘proble-
ma’ que genera l’abocament de les 
tovalloletes higièniques al vàter a 
la xarxa de sanejament, als seus 
col·lectors i als sistemes de bomba-
ment d’aigües residuals”, apunten 
els comuns en un comunicat. També 
apunten que “les tovalloletes no 
són biodegradables, encara que ho 
assenyalin en els seus envasos” i 
poden generar avaries en estacions 
de bombament i depuradores d’ai-
gua i un greu dany al medi ambient.

La proposta de Castellar en 
Comú és que l’empresa SOREA de-
diqui part dels beneficis a fer aques-
ta campanya aprofitant l’enviament 
de la factura del servei d’aigua.  || 

REdACCIó

Demanen a SOREA 
una campanya 
contra les tovalloletes 
higièniques

CAStELLAR EN COMú | 
MeDi aMBient
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esports

Livio Suppo: “Amb el físic 
de pedrosa, pilotar una 
MotoGp és un miracle”

El ja exdirector de l’equip Repsol-
Honda, Livio Suppo va fer aques-
tes declaracions al portal Moto.it 

del pilot castellarenc, del qual re-
coneix que ha estat un dels seus 
grans suports. “Aquest any, a part 
del Marc, ha estat el pilot amb més 
podis, més que dovizioso. trobar 
un pilot que ho faci millor és difícil” 
sentenciava Suppo. 

Georgina García cau a la 
final de dobles de València

tot i aconseguir accedir a la final 
de dobles del BBVA Open Ciutat de 
València sense perdre un sol set, la 
parella formada per georgina gar-

cia i la veneçolana Andrea gámiz 
no va poder a guanyar la final que 
ens enfrontava a l’espanyola Cris-
tina Bucsa i la russa Yana Sizikova, 
caient per 7-6 (1) i 7-6 (5) en una 
ajustada partit a les instal·lacions 
del Club de tenis València. 

Més de 300 jugadors dels 16 equips 
de futbol sala i 10 de vòlei del Futbol 
Sala Castellar van desfilar per la 
pista d’un abarrotat Joaquim Blume, 
en el dia gran del club, on també es va 
presentar i interpretar el nou himne, 
cantat a cor per tots els assistents.

Si hi ha un club a Castellar on 
el sentiment de pertinença està pre-
sent, aquest és el FS Castellar, una 
entitat que en els seus 40 anys d’his-
tòria ha sabut sobreposar-se a tot 
tipus de situacions. Amb una di-
rectiva jove i renovadora va iniciar 
aquest cap de setmana els actes del 
40è aniversari estrenant la música 
i la lletra del nou himne del club, es-
crit per Carles Miró de l’Artcàdia i 
interpretat per Manel Rovira.

La nova ensenya dels taronges 
-enregistrat a l’estudi Cal Gravadet- 
reflecteix els ideals i valors del club 
amb frases com “de l’orgull fem dig-
nitat” o “els d’un club de gent va-
lenta, que respecta el seu rival”, 
remarcant amb “una fita i un sol 
nom” la identitat i l’orgull de la per-
tinença a Castellar.

El president Francesc Gallardo 
també va donar a conèixer el nou es-
pònsor de l’equip sènior B per aques-
ta temporada, que serà el Bar-Res-
taurant La Tahona, situat al número 

una fita i un sol nom: fS castellar
el club taronja 
presenta tots els 
equips de vòlei i 
futbol sala i canta a 
cor el nou himne

presentació de totes les categories i equips del FS Castellar, que sumen més de 300 esportistes de futbol sal i vòlei. || Q. PASCUAL

Noies d’un dels equips femenins de vòlei. || Q. PASCUAL

40 del carrer Barcelona.
A més, amb el protagonisme 

dels tres centenars de jugadores i ju-
gadors, el club continua posant èmfa-
si en el desenvolupament de l’esport 
de base, on s’arriba als 16 equips de 
futsal que juguen al Blume i els 10 de 
vòlei que ho fan al Puigverd.

El patrocinador del primer 
equip de futsal, Motorsport Caste-
llar va voler estar present a la cita 
amb els nous models de motos elèc-
triques Silence by Scutum.

L’alcalde Ignasi Giménez va 
dirigir unes paraules als assistents, 
abans d’acabar l’acte amb un partit 

de l’equip de futbol inclusiu junta-
ment amb els alevins.

D’altra banda, el FS Farmàcia 
Yangüela Castellar, en hores bai-
xes des de l’inici de la temporada, 
va sumar una nova derrota per 8 a 
4 enfront del Cover Premià de Mar, 
un rival directe en la lluita per man-
tenir la categoria.

Els de Darío Martínez van acon-
seguir reaccionar igualant un 2-0 ini-
cial amb gols d’Oriol Gallardo i Martí 
Filella, però els del Maresme neutra-
litzaven la reacció amb cinc gols, ar-
ribant al 8 a 4 definitiu. Els de Martí-
nez segueixen cuers de grup. 

 A. San Andrés
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Clubs de 
lectura

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

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

A càrrec de Carme Rubio Larramona

DJ 14/12/2017 – 19 h
Biblioteca Municipal

Organitza:

Concert de l’Orquestra de Cambra de 
l’Acadèmia d’Arts Escèniques de baza i 
And&Cat Music Coral
Direcció: Gregorio S. rodríguez ruiz

Dimecres 6 de desembre
20.30 h
església de Sant esteve

Venda d’entrades el dia del concert a 
l’església de Sant esteve

organitza: col·labora:

esports

La primera victòria de la UE Castellar 
haurà d’esperar, ja que enfront del Jú-
piter, als de Juan Antonio Roldán no els 
van deixar passar de l’un a un, després 
que la tripleta arbitral no estigués a l’al-
tura de les expectatives, perjudicant el 
joc dels dos equips, però malaurada-
ment, més el dels locals, que veien com 
li anul·laven un gol legal al minut 73.

Tot això passava en un partit on 
el Castellar arribava amb 13 baixes i 
cinc juvenils a la banqueta, i amb qua-
tre dels titulars tocats físicament, un 
d’ells, Víctor Moya que havia de ser 
substituït al minut 36.

Els del barri barceloní de Sant 

una errada arbitral clamorosa 
impedeix la primera victòria

Dani Quesada va ser dels millors de la UE Castellar. || A. SAN ANdRéS

el gol anul·lat al minut 73, deixa el partit contra el júpiter en empat

Martí tancaven al seu camp als blanc-
i-vermells, però no posaven en gaire 
perill la porteria de Marc Ollé. A la da-
vantera, Jairo Díaz lluïa una màscara 
després de trencar-se el nas a Carde-
deu en l’última jornada de lliga.

En una de les poques arriba-
des dels locals, Carlos Alberto Sa-
avedra era tombat al centre de la 
frontal i Dani Quesada ho aprofitava 
per marcar amb un impecable llan-
çament de falta, però l’alegria dels 
castellarencs només durava 10 mi-
nuts, ja que un ordenat Júpiter acon-
seguia l’empat amb gol de Mooudou 
Jallow, en una de les poques finalit-

FUtbOL | 1a catalana

zacions de la primera part.
La segona era pel Castellar, que 

ja avisava al cap de dos minuts amb un 
xut de Saavedra, aturat sense gaires 
complicacions per a Fuentes.

Amb diverses anades i tornades, 
els blanc-i-vermells es feien amb el do-
mini de l’esfèrica, però no aconsegui-
en arribar a porteria amb gaire perill.

Al 73, arribava la jugada polèmi-
ca, que marcaria el desenvolupament 
del partit. Amb una recuperació al mig 
camp, Quesada, objecte de dues faltes, 
centrava cap a Jairo que uns metres 
més avançat del cercle central. L’ex-
trem era objecte d’una tercera falta 
no assenyalada i el col·legiat donava 
la llei de l’avantatge. Jairo encarava a 
porteria desfent-se de dos defenses i 
anotant el gol, mentre el línia aixeca-
va la bandera per un fora de joc ine-
xistent. L’àrbitre principal anul·lava 
el gol, però davant la sorpresa de tot-
hom donava la pilota al Castellar en el 
lloc de la tercera falta a Quesada, feta 
quan ja no tenia la pilota, és a dir, des-
prés del suposat fora de joc. 

Finalment, un a un i tercer empat 
al Pepín Valls, el primer amb gols.

“Ha estat un partit compli-
cat per com ho afrontàvem -amb 
13 baixes- però hem aconseguit fer 
una primera part decent i una se-
gona en la qual hem estat superi-
ors” va explicar el tècnic Juan An-
tonio Roldán després del partit.  

||  ALBERt SAN ANdRéS

El CB Castellar va superar per 84 a 89 
al JAC Sants B i suma la quarta vic-
tòria consecutiva en lliga -la segona 
seguida fora- per acaronar el liderat 
del grup 1 de Primera Catalana. Els 
de Raúl Jodra tenien dues versions a 
la primera i la segona part, on gràcies 
a la defensa capgiraven el marcador.

Tres triples seguits a l’inici dels 
locals eren contestats per Jordi Na-
varro, Marquie Smith i Albert Germà, 
per seguir amb un 2-9 de parcial i mar-
xar al descans amb un avantatge de 
dos punts (24-26). Les expectatives 
es feien realitat i el joc ràpid, unit a 
la defensa permissiva dels castella-
rencs, feien gaudir d’un marcador alt.

El segon període era pels locals, 
que despertaven aconseguint 19 punts 
-nou d’ells des de tir lliure-, per només 
11 dels groc-i-negres, que no estaven 
encertats en el tir. El 43 a 37 feia plan-
tejar a Jodra les rotacions.

Un espectacular Jordi Navar-
ro -27 punts- es conjurava amb l’Al-
bert Germà per tirar del carro i amb 
quatre triples neutralitzaven els 
quatre dels de Sants,. Tot i això, el 
61 a 58 del marcador donava pas als 
últims 10 minuts.

La defensa millorava al tercer i 
al quart i a Navarro i Germà se’ls unia 
Marquie Smith per capgirar la situ-
ació, que s’aconseguia des de la línia 
de tirs lliures, amb quatre del pivot i 
dos del nord-americà, amb un par-
cial de 6-0. Amb el 68 a 72, els caste-
llarencs ja no anirien més per sota al 
lluminós, amb Smith i Germà encar-
regant-se de l’anotació als últims mi-
nuts, fins el 84 a 89 final.

El CB Castellar ocupa la tercera 
posició -amb un partit menys- amb un 
balanç de 8-2, abans de rebre al Puig-
verd al CB Viladecans, cuer de la ca-
tegoria.  || A.SAN ANdRéS 

Quarta victòria
consecutiva (84-89)

bàSQUEt | 1a catalana

Una acció d’un partit anterior al pavelló del Cb Castellar. || ARxIU
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Diversitat
funcional

2017

Dia Internacional 
de les persones amb 

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

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

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

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

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

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

I a més:

Del 3 al 17 de desembre
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Recull bibliogràfic en l’àmbit 
de la discapacitat

Totes les activitats són gratuïtes
i obertes a tothom.

Organització:
Comissió d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat

esports

Una de les sortides de les curses disputades al circuit del parc de Colobrers  || Q. PASCUAL

Ivet Ortuño s’emportaven el pernil a casa. Jordi Serra 
(UA Rubí) i Queralt Vallbona (CA Manresa) triomfa-
ven al sub12, mentre que Pol Guillén (CA Canovelles) i la 
seva companya de club Lisseth Reyes ho feien al sub14.

Jan Font (Cornellà Atlètic) i Júlia de la Piedra (CA 
Canovelles) guanyaven en sub16 i Laia Castaño (Mar-
torell AC) i Marc Garriga (CA Castellar) menjaran per-
nil durant una bona temporada en imposar-se en sub18.

Youssef Essabani (CA Canovelles) i Jordina Murillo 
(JA Sabadell) eren els guanyadors en sub20 i en sènior 
Pol Guillén (CA Manresa) era acompanyat en la victò-
ria per Isabel Rodríguez (CA Laietània). Nidia Borget 
(CA Granollers) i Abdeslam Louah es van imposar en 
Màster.  ||  A.S.A.

El circuit del Parc de Colobrers va ser un any més, la seu 
del 40è Cros Vila de Castellar - XXIX Memorial Pere Her-
nández, on més de 600 atletes van donar-se cita, malgrat 
la coincidència amb diverses curses com la Jean Bouin.

El bon clima va respectar la jornada on els coneguts 
i ansiats premis -pernils- van ser l’objectiu principal dels 
participants i on el Club Atlètic Castellar va tornar a estar 
a l’altura de les expectatives pel que fa a l’organització.

Com ja és tradició, les germanes de Pere Hernández, 
la Maria i la Manuela, van ser les encarregades de repar-
tir els trofeus de les múltiples categories participants.

Pau Mirón (CA Granollers) va ser el vencedor en 
sub8 masculí, acompanyat per Aina Llorente (Cornellà 
Atlètic). En sub10, Pol Cirujeda (CA Manresa) i la local 

el pernil de la victòria
AtLEtISME | croS caStellar

600 atletes inscrits al cros castellarenc arrodoneixen una gran jornada
L’HC Castellar va ensopegar a la 
pista del segon classificat de la lliga, 
l’HC Sant Just, un equip que només 
ha perdut un partit i que aquesta 
temporada lluitarà per recuperar 
la categoria que va perdre la tempo-
rada passada, la Nacional Catalana.

La derrota per 7 a 3 dels gra-
nes és conseqüència d’una prime-
ra part a la deriva. Tot i que l’equip 
va demostrar capacitat de reacció, 
la resposta va arribar massa tard, 
amb el partit sentenciat.

El Sant Just va imposar el do-
mini en el joc, però en una jugada en 
què l’equip local estava descol·locat 
en defensa, el Castellar va aconse-
guir materialitzar la primera ocasió 
de gol del partit. Tantinyà va fer el 
0 a 1. La rèplica del Sant Just, molt 
ràpid en la sortida de bola, va ser 
fulminant. A més, va coincidir amb 
minuts tebis de l’equip castellarenc, 

condemnat a l’equador del partit 
amb un recàrrec de mitja dotzena 
de gols en contra.

La represa del partit, per sort, 
va aturar l’hemorràgia de la prime-
ra part. El Castellar va recuperar 
identitat, ritme i va plantar cara 
amb moments de lucidesa tàcti-
ca. L’equip aconseguia acabar a 
porteria les possessions de bola i, 
en pocs minuts, Armand Plans va 
marcar el segon gol pels granes. 
Instants posteriors, després d’ha-
ver aguantat dos minuts en infe-
rioritat numèrica per una targeta 
blava, el petit dels germans va tor-
nar a anotar, de penal. Un últim gol 
del Sant Just va engreixar amarga-
ment el marcador.

Aquest divendres els visita 
el CP Masquefa, amb qui empaten 
a punts a la cua de la classificació, 
abans de visitar l’Andorra HC.   ||  g.P.

L’HC Castellar es 
desperta massa tard 

Armand plans va ser el golejador dels granes. || Q. PASCUAL

HOQUEI | 1a catalana
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esports

Segueix la ratxa del sènior femení
una nova victòria deixa a l’equip amb quatre 
punts de marge sobre el segon classificat

Les noies de Raúl Gálvez  superen per 3- 0 (25-11/25-13/25-12)  a l’AEE Institut Jaume Balmes i 
segueixen en solitari al capdavant de la classificació del grup D de Quarta Catalana, amb qua-
tre punts de marge amb el segon classificat, el Vòlei els Arcs. El segon equip no tenia sort i 
queia a la pista del Teknopoint Terrassa per 3 a 0 (25-12/25-23/25-18) i segueixen a la cinque-
na posició de la classificació. L’equip sènior masculí va descansar aquesta jornada i segueix 
en cinquena posició amb un marge de sis punts amb els perseguidors, el CV La Palma, amb 
qui s’enfrontaran la pròxima jornada de lliga. Les juvenils van caure per 2-3 (24-26/15-25/25-
23/33-31/15-17) enfront del CVB Barça Pro.  || A. S. A.

VÒLEI | fS caStellar

Després de la primera prova disputada a Santa Coloma de 
Gramenet a finals d’octubre, la segona i definitiva de l’Open 
Natural es disputava a la vila termal de Caldes de Mont-
bui, on tres dels pilots de l’escola de trial ELBIXU, van par-
ticipar en el circuit de sis zones, en el traçat natural en les 
instal·lacions del camping El Pasqualet.

Lluc Roa quedava segon en Open Negre, empatat a 
només un peu amb el guanyador, Pau Cortada i tres per 
sobre de Jaume Campo. El de l’Escola de Trial desempata-
va per temps. Martí Troya era cinquè a la mateixa catego-
ria amb cinc punts de penalització, mentre que el seu com-
pany Erik Perona aconseguia la vuitena posició en l’Open 
Blanc, on marcava 32 punts de penalització, 13 més que la 
tercera posició, en una cursa que aconseguia guanyar Àlex 
Rodríguez.  || A. SAN ANdRéS

Lluc Roa, 2n i Martí 
Troya, 5è a Caldes

CICLISME | Bike trial

Sabadell B - farners 2-0
Sant Cugat - La Jonquera 1-4
Lloret - fE grama 0-4
Banyoles - Manlleu 1-1
Manresa - San Juan 1-2
Montañesa - Can Vidalet 1-2
UE Castellar - Júpiter 1-1
Vic - Cardedeu 3-1
Llagostera B - Mollet 1-2

Andorra - Bell-lloc 2-2
Masquefa - Vendrell 0-3
Reus Ploms - Juneda 3-2
Reus deportiu - Riudebitlles 3-5
Caldes M. - Cerdanyola 1-4
Sant Just - HC Castellar 7-3
Sant Cugat - Monjos 4-7
Sentmenat - Santa Perpètua 4-3

Montsant - Ripollet 1-6
Vacarisses - Sant Cugat 3-4
Arrahona - Lliçà 6-4
premià - FS Castellar 8-4
Vallseca - Lloret 5-1
Mataró - Montcada 3-4
ISUR - fE grama 2-2
Arrels - Sant Joan V. 4-4

Almeda - Sant Boi 98-67
Collblanc B - Sant Joan d. 58-55
Claret - Roser B 61-56
AESE - Prat 66-52
gavà - Sedis 59-56
Olesa - tecla Sala 72-63
Viladecans - La Palma 51-58
JAC Sants b - Cb Castellar 84-89

FUtbOL FUtbOL SALA bàSQUEt HOQUEI pAtINS
1a catalana · GruP i · 13 tercera DiViSió · GruP i, j10 1a catalana· GruP ii · j11 1a catalana · GruP B · j11

fE grama 28 13 8 4 1
CE farners 26 13 8 2 3
CE Manresa 23 13 7 2 4
Cf Can Vidalet 23 13 6 5 2
Cf Montañesa 21 13 6 3 4
UE La Jonquera 21 13 6 3 4
UE Llagostera B 21 13 6 3 4
AEC Manlleu 20 13 6 2 5
Mollet UE 19 13 5 4 4
Vic UEC 18 13 4 6 3
CE Sabadell B 18 13 5 3 5
Cf Lloret 18 13 5 3 5
S. Juan At. de M. 16 13 5 1 7
fC Cardedeu 13 13 3 4 6
CE Júpiter 13 13 3 4 6
Sant Cugat fC 11 13 3 2 8
CE Banyoles 11 13 3 2 8
UE Castellar 3 13 0 3 10

Ripollet fS 21 10 7 0 3
Isur fS 20 10 6 2 2
CfS Montcada 19 10 6 1 3
CfS Ciutat Mataró 18 10 6 0 4
fS Montsant 18 10 6 0 4
Estel Vallseca 17 10 5 2 3
fE grama 16 10 4 4 2
Arrahona fSC 15 10 5 0 5
CE Vacarisses 15 10 4 3 3
Sant Cugat fS 15 10 5 0 5
futsal Lliçà d’A. 12 10 4 0 6
Premià de Mar CfS 12 10 4 0 6
Sant Joan de V. fS 10 10 2 4 4
AEfS Arrels 10 9 3 1 5
Lloret Costa Brava 9 10 3 0 7
FS Castellar 1 9 0 1 8

AESE  11 9 2
CB Almeda  11 8 3
Cb Castellar  10 8 2
CB Prat   11 6 5
AEC Collblanc B  10 7 3
Bàsquet Sant Boi   10 7 3
CB gavà  11 5 6
CB La Palma  11 5 6
UE Claret  11 5 6
BC Sant Joan despí  11 4 7
BC tecla Sala  11 4 7
CB Roser B  10 4 6
Nou Bàsquet Olesa   10 4 6
JAC Sants B  10 3 7
Sedis Hidrology  9 2 7
CB Viladecans  9 2 7

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pt pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pt pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pt pJ pG pE pp

HC Sentmenat 28 11 9 1 1
Ll-Llista Juneda 28 11 9 1 1
HC Sant Just 26 11 8 2 1
CN Reus Ploms 23 11 7 2 2
CP Monjos 21 11 7 0 4
CE Vendrell 16 11 5 1 5
CH S. Perpètua 16 11 5 1 5
Cerdanyola CH 16 11 5 1 5
CP Bell-lloc 13 11 4 1 6
Andorra HC 13 11 4 1 6
Reus deportiu 12 11 4 0 7
CP Riudebitlles 11 11 3 2 6
Phc Sant Cugat 11 11 3 2 6
Caldes M. 10 11 3 1 7
HC Castellar 5 11 1 2 8
CP Masquefa 5 11 1 2 8

FUtbOL (UE Castellar)

DISSAbtE 2 desembre
pepín Valls
09:30  aleví B – tibidabo
09:30  aleví E – fundació terrassa 
11:00      prebenjamí A – Sabadell fC 
12:00      benjamí A – Can Rull Rt
12:00      benjamí d – Sabadell Nord
13:00     fem aleví benj – Sabadell fC
14:45      cadet C –  Ef Barberà
17:00      juvenil A – Ef gavà
19:00     cadet B – Roureda Vdf

partits a fora
09:00    Sabadell fC -  aleví A 
09:45     Natació terrassa -  aleví f 
10:00     Base Montcada -  benjamí B 
10:45     Ef Base Ripollet -  benjamí C
10:45     OAR gracia -  benjamí E 
11:30     San Lorenzo Ud -  aleví g 
12:00     OAR gracia Sabadell -  aleví C
13:00     Roureda Vdf -  prebenjamí B 
13:00     Montcada -  fem cadet inf  
14:00     Cerdanyola -  infantil A 
17:00     Sabadell Nord Cf -  juvenil B 
18:00     Lliça d’Amunt -  juvenil C 

DIUMENGE 3 desembre
pepín Valls
09:30    fem infantil aleví – Cornellà
09:30    aleví d – Sabadell fC
13:15      infantil C – OAR gràcia 
15:15      infantil B – Can Rull Rt

partits a fora
11:30     Sabadell Nord Cf -  cadet A
13:00     terrassa  -  fem juvenil cad
16:30     Manlleu AEC -  amateur

AGENDA
SetMana Del 1 al 7 De DeSeMBre

HOQUEI  (HC Castellar)

DISSAbtE 2 desembre
pavelló Dani pedrosa
18:00  presentació dels equips  
 de totes les categories

FUtbOL SALA (FS Castellar)

DISSAbtE 2 desembre
pavelló Joaquim blume
12:45   benjamí A – Ripollet fS
15:15    infantil B –  E. Pia Sabadell
16:30   cadet A – Ripollet fS
16:30    sènior A – grups Arrahona

partits a fora
10:00   Ripollet fS -  prebenjamí A
11:30   E. Pia Sabadell -  benjamí B
12:30   Ripollet fS -  prebenjamí B
15:05   E. Pia Sabadell -  cadet B
15:45   Safa Sabadell -  sènior B 
16:30  Natació Sabadell -  juvenil B 
17:30   Parets fS -  aleví B

DIUMENGE 3 desembre
pavelló Joaquim blume
10:00   aleví A – Vic CfS
11:30     infantil A – Sant Cugat fS
12:45   juvenil A – Cerdanyola

bàSQUEt (Cb Castellar)

DISSAbtE 2 desembre
pavelló puigverd
09:00    preinfantil fem – Can Colapi
10:30    cadet fem – QBàsquet

partits a fora
09:00    Sferic terrassa - premini 
12:00    Creu Alta Sabadell - premini 
16:00    CB Montornès - sots 21 
17:00    CB Centelles - júnior 
17:45    CB Nou Badia - sènior B 
19:30    CE Maristes Rubí - sots 25 

DIUMENGE 3 desembre
pavelló puigverd
19:00  sènior A  – CB Viladecans

partits a fora
09:30    Bàsquet Ceissa - cadet 
09:30    QBàsquet - infantil 
17:30    QBàsquet - preinfantil 
19:00    CB Sant Andreu - sots 25 fem

bItLLES  (Cb Castellar/Cb Colobrers)

DIUMENGE 3 desembre
pistes municipals bitlles
10:30   Lliga de Bcn, CB Colobrers
10:30  CB Colobrers – Viladecans

partits a fora
10:30  CB Perxa d’Astor  
 – CB Castellar
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Comerciants

Descobreix l’objecte “intrús” de 
cada aparador participant.
A partir del 18 de desembre, podràs 
recollir les butlletes de participació a 
cada establiment.

+ info: comerços adherits

Nadal 2017
48è concurs d’aparadors

Usuaris Ups! 
Què hi fa 
això aquí

Premis!
1r - 500 €
2n - 300 €
3r - 100 €

Premis!
6 vals de 50€
(per gastar als 
comerços 
participants)

Inscripcions fins 
al 5/12/17 
Al servei d’Atenció 
Ciutadana o 
Associació de 
Comerciants de 
Castellar del Vallès 
(El Mirador - pl. 
Mirador, s/n)

Visitar els aparadors 
també té premi.

Per Nadal, 
sorteig  
de 40 
espatlles 
de pernil

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

Per participar-hi només hauràs 
de realitzar alguna compra de l’1 
al 22 de desembre i emplenar 
la butlleta. 
Quantes més compres, més 
possibilitats!

La butlleta ha d’estar degudament 
emplenada; s’invalidarà qualsevol 
butlleta estripada o sense tota la in-
formació.
 
El sorteig es farà el 22 de desembre 
a les 13 h. 
El lliurament dels pernils tindrà 
lloc el dia 24 de desembre a les 13 h.

Espai d’Entitats Castellarenques

DOCSbARCELONA DEL MES 
Renda bàsica (Free Lunch Society)

tIó DE NADAL JOVE ORQUEStRA DE 
CAStELLAR DEL VALLèS 

Cal Gorina, CCCV i L’Aula AVV Can Font - Ca n’Avellaneda Acció Musical Castellar

Dia: divendres 1 de desembre
Hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal
Vo subtitulada en català

renda bàsica garantida, sí o no? 
una pel·lícula sorprenent i reflexiva 
sobre una idea radical, que està de 
nou al cim de l’agenda social. treba-
llaries si et paguessin simplement 
per existir? la proposta de la renda 
bàsica garantida torna al debat pú-
blic com una alternativa al principi 
de drets i deures i a un sistema eco-
nòmic burocràtic.

Dia: diumenge 3 de desembre
Hora: 10 h
Lloc: esplanada de l’ermita de 
Castellar Vell
preu: 8 €/infant

Anem a la caça del tió al bosc en-
cantat! després de la cerca dins els 
boscos de la urbanització de Can 
font – Ca n’Avellaneda, hi haurà 
xocolata amb xurros per a tothom 
a la Penya Arlequinada. Al bosc hi 
haurà servei de bar.

Inscripcions fins a l’1 de desembre. 

Amb la voluntat d’obrir un espai 
per a la pràctica orquestral a joves 
músics de Castellar i rodalies, neix 
la Jove Orquestra de Castellar del 
Vallès (JOCVA), que t’espera si 
tens entre 12 i 20 anys, toques un 
instrument musical i estàs estudi-
ant o has fet estudis de nivell mitjà. 

treballarem per projectes convo-
cats al llarg de l’any. El 1r, el Con-
cert de Nadal que tindrà lloc el 28 
de desembre a les 19 h a l’Auditori.

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

+ INFO I INSCRIpCIONS: 
tel. 615 38 49 99

+ INFO:
acciomusicalcastellar@gmail.com

Grup pessebrista Capella
de Montserrat

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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Comerç Castellar

Dia: divendres 1 de desembre
Hora: 19.30 h
Lloc: pl. del Mercat

comerç castellar, amb la col-
laboració de l’associació de Para-
distes del Mercat i de l’ajuntament 
de la vila, torna a col·locar un arbre 
de nadal a la pl. del Mercat. l’ac-
te d’encesa dels llums de l’arbre, 
juntament amb els llums de nadal 
del Mercat i dels carrers de la vila, 
comptarà amb l’actuació del cor de 
gospel castellarenc Di-Versions.

ENCESA DELS LLUMS
DE NADAL 

INAUGURACIó 67a EXpOSICIó 
DE pESSEbRES 

Dia: dissabte 2 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: capella de Montserrat

el Grup Pessebrista de la capella 
de Montserrat inaugura dissabte, 2 
de desembre, a les 19 hores, la 67a 
edició de la seva exposició de pes-
sebres, que enguany porta per títol 
“Pessebres del món” i es podrà vi-
sitar fins al 4 de febrer de 2018.
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cultura pessebres

Colònies i Esplai Xiribec 
inaugura dissabte un 
monòlit commemoratiu

L’entitat Colònies i Esplai xiribec 
inaugura, dissabte 2, a les 19.30 
hores, un monòlit commemoratiu 

dels 50 anys de Colònies, a la plaça 
de francesc Macià, en el marc de 
la diada del voluntariat.  d’aques-
ta manera, els nois i noies de l’es-
plai segueixen amb la celebració 
de l’aniversari, que ha tingut altres 
cites destacades al llarg de l’any. 

La 67a Exposició de Pessebres ‘Pes-
sebres del món’ s’inaugura demà dis-
sabte, a les 19 hores, al local del Grup 
Pessebrista de Castellar. Enguany, 
amb la mirada posada al pessebrista 
desaparegut el passat mes de juny, 
Joan Maria Garsot. En aquest sentit, 
“inspirant-nos en el globus terra-
qui que va fer el nostre mestre ar-
tesà”, diu Ferran Batiste-Alentorn, 
president del Grup pessebrista, “que 
va fer un pessebre on s’indicaven 
els llocs on es feien pessebres”. 

L’entitat ha volgut centrar, 
aquest 2017, els pessebres a tot el 
món. “També veureu molta més 
presència nostra al poble, amb 
banderoles i pancartes noves”. El 
company pessebrista Jaume Mun-
tada ha fet la composició del car-
tell, que representa aquest món “i 
cadascú ha escollit un tema na-
dalenc per a representar i el país 
on el volia ubicar”, afegeix Batis-
te-Alentorn. 

El tema ‘Pessebres del món’ es 
va decidir a mitjan gener a l’assem-
blea general i, a partir d’aquell mo-
ment, es van començar a treballar 
les propostes. 

Del quadre o diorama 1 al 5, hi 
haurà temes bíblics, seguint la cro-
nologia segons les escriptures. “La 
resta, fins al total de 15 que hi ha, 
són temes nadalencs”, diu el pre-
sident.  A més, també s’han creat 

Pessebres del món i un homenatge

interestel·lar, Sbeitla, a Tunísia;  el 
Machu Picchu, a Perú; les tines del 
Bages, a Catalunya; la ciutat de Tri-
nidad, a Cuba; Petra, a Jordània; Rot-
henburg, a Alemanya, Ibon de Plan, 
a Osca; la plaça de Catalunya, Bar-
celona-Senegal; la Catedral Cove, a 
Nova Zelanda i el desert del Sàhara, 
que serà el que se situa a fora, com 
a pessebre de benvinguda.  “Els úl-
tims tres pessebres de dins són 
sobre els Reis Mags”, aclareix Ba-
tiste-Alentorn. 

Al primer pis, hi haurà una ex-
posició d’homenatge a Joan Maria 
Garsot. “Exposarem pessebres que 
ell havia fet, i també el pessebre 

tres calaixos, un d’ells, “de l’Albert 
Antonell, que no es destruirà, es 
guardarà, un cop acabada l’expo-
sició”. Un altre dels calaixos està 
fet “pel pessebrista més jove que 
tenim, el Nil, de només 11 anys”. 
També enguany es comptarà amb 
noves incorporacions, “que ens aju-
den a anar creixent com a grup i 
com a artistes”, i també segueix la 
gent que ja es va consolidant. 

Els països que quedaran re-
presentats als quadres són l’illa de 
Honshu al Japó; la Capadòcia, a Tur-
quia; Roma, a Itàlia; un parc naci-
onal d’Amèrica del nord; un bosc 
alpí; el Pol Nord; Finlàndia; l’espai 

preparació dels pessebres al local del Grup pessebrista de Castellar. S’observen diorames, maquetes i un calaix. || M. ANtúNEz

HOMENAtGE

Joan Maria Garsot Sans va 
ser guardonat, el 2012, amb 
el diploma de Mestre Artesà 
Pessebrista, que concedeix el 
Consorci de Comerç, Artesania 
i Moda de Catalunya (CCAM). 
Garsot va iniciar-se al Grup 
Pessebrista de Castellar l’any 
1954 després d’haver guanyat, 
en tres ocasions, el primer premi 
del Concurs Local de Pessebres. 
Pessebrista inquiet, que explorava 
sempre noves tècniques i mirades 
al pessebre. La seva constància 
en el treball el van fer reconegut 
en el modelatge de figures.
En diverses ocasions havia modelat 
les figures dels seus pessebres, 
d’una força expressiva important. 
Entre 1990 i 1999 va presidir el 
Grup Pessebrista i va promoure la 
creació d’uns tallers d’art i també 
va presidir, entre 1999 i 2001, la 
Federació Catalana de Pessebristes.

Joan Maria Garsot, 
‘in memoriam’          

monumental que ell va construir, 
juntament amb Francesc Ferrer”, 
que representa el Castell de Cardona 
i que es va exposar en motiu del Tri-
centenari de Catalunya i a Barcelo-
na, l’any passat, a petició de la Gene-
ralitat i l’Agrupació de Pessebristes.  
A dalt també hi haurà una exposició 
de figures del món, “des de coptes 
fins a alemanyes, del Perú, etc”.

Es convoca un any més el con-
curs de pessebres a casa. “Les fa-
mílies es poden apuntar des del 
dia 3, i el dia 26 passarà el jurat a 
valorar els pessebres”. I hi haurà 
el Joc dels Paranys, “que cada any 
intentem fer més complicat”.  

  Marina Antúnez

la 67a exposició 
de pessebres 
s’inaugura dissabte

Carquinyolis Quins fogons 

Aquesta setmana, les noies de Quins 
fogons ens porten una recepta molt 
clàssica que sovint solem comprar 
feta: els carquinyolis. Calen pocs in-
gredients, i són fàcilment elabora-

bles pels menuts de la casa. Aques-
tes pastes típiques de la nostra terra 
són  més senzilles del que tothom es 
pensa i la seva recepta es pot explicar 
en tan sols un minut. Podeu veure’n 
el vídeo a LACtUAL.cat i a les xarxes 
socials de L’Actual i Quins fogons.

Si busques feina 
contacta amb el Servei 
Local d’Ocupació:

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

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

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 23 al 29 de 
novembre

Es necessita:
· Agent comercial assegurances
· Atenció al client – comercial
· Auxiliar administratiu/va (contracte 
pràctiques)
· Auxiliar administratiu/va
· Coordinador/a àrea de muntatge
· Cuiner/a
· gerocultor/a
· Mecànic/a muntador/a
· Mecànic/a muntador/a d’estructures 
d’alumini

· Mecànic/a soldador/a (aprenents i 
especialistes)
· Monitor/a de menjador – parla anglesa
· Netejador/a
· Soldador/a
· tècnic/a recursos humans
· terapeuta ocupacional
· transportista de camió cisterna
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El municipi comptarà, des d’ara, amb 
un Centre d’Estudis de Castellar, com 
ja tenen també la majoria de pobla-
cions catalanes. “La idea bàsica és 
reconvertir i posar en ordre tot 
allò que s’havia fet fins ara a l’Ar-
xiu d’Història”, explica el futur di-
rector del Centre d’Estudis de Cas-
tellar, Oriol Vicente.

Un arxiu, com fins ara era el 
d’Història, té unes funcions clares, 
que són les de guarda i custodiar do-
cumentes. “Les activitats que es 
feien a  l’arxiu, ara es podran am-
pliar amb més recerca i difusió”, 
afegeix Vicente, no només dins de 
l’àmbit històric sinó també cultural, 
literari, artístic i sociològic, que facin 
referència a l’àmbit local. 

El Centre d’Estudis de Castellar 
es converteix en entitat i l’Arxiu deixa 
de ser-ho per a convertir-se en una de 
les branques del Centre, que a més 
d’arxiu també tindrà un museu, un 
espai d’exposicions itinerants - “ara 
hi tenim l’exposició ‘Construint el 
territori” - i un laboratori i sala per 
a la recerca i consulta, “amb tres 
ordinadors a disposició dels usu-
aris i servei wi-fi gratuït”.  Això té 
molt sentit, segons Vicente, perquè el 
Centre d’Estudis fa recerca història 
i documental i és bo que l’arxiu esti-
gui allà. També que hi hagi les eines 
didàctiques a disposició, perquè s’hi 
podran preparar més bé les exposici-
ons, xerrades, comunicacions i altres 
activitats que s’hi programin. “Actu-
alment, per exemple, ja tenim les 

D’arxiu d’Història a centre d’estudis

  Marina Antúnez

ENtItAt | centre D’eStuDiS De caStellar

visites guiades organitzades con-
juntament amb Caminant amb la 
Història”, i també van muntar l’ex-
posició de Lluís Companys, “que 
ha visitat diversos espais munici-
pals”, diu Vicente. “Ara s’entén mi-
llor l’estructura de l’entitat, que es 
dirà Centre d’Estudis de Castellar 
- Arxiu d’Història”. 

El que permetrà el Centre d’Es-
tudis és “jugar a una altra lliga”, 
afirma el president de l’entitat. Es-
sent només arxiu, només es podia 
gaudir dels avantatges que concedeix 
la Diputació de Barcelona i la Gene-
ralitat en l’àmbit de biblioteques i ar-
xius, però a partir dels ajuntaments, 
“i el de Castellar ens deia que nos-
altres érem privats”. Però amb la 
cessió del material a l’ajuntament i 
amb la reconversió a Centre d’Es-
tudis, ara tot és públic. “Ens hem 

donat d’alta a l’Institut Ramon 
Muntaner, de la Generalitat”, que 
gestiona els centres d’estudi de tota 
Catalunya, “i també ens hem afegit 
a la Coordinadora de Centres d’Es-
tudi de parla catalana”. Gràcies a 
això l’Arxiu podrà portar més expo-
sicions itinerants i podrà obrir de 
dimarts a divendres. “Ens podrem 
presentar a les convocatòries de fi-
nançament per fer activitats i se-
guir endavant amb la revista Plaça 
Vella”, que serà reformada tant per 
fora com per dins. 

La voluntat del Centre d’Estu-
dis seria la d’unificar arxius, que l’his-
tòric i el municipal fossin un de sol 
o, si més no, “ que fessin servir una 
mateixa base de dades, inventariat 
de la mateixa manera encara que 
no tinguin el mateix espai físic”, co-
menta Vicente. Per facilitar aquesta 

municipalització del material, l’Arxiu 
d’Història cedirà els fons que custo-
dia a l’Ajuntament, “perquè creiem 
que el que hi ha a l’Arxiu ha de ser 
del poble i fàcilment consultable 
per a tothom”. En aquest sentit, Vi-
cente també apunta que l’Arxiu fos 
històric i municipal i que fos gestio-
nat per personal municipal, “ja que 
és un servei municipal, com qualse-
vol altre”. En aquest sentit, donada 
la situació actual dels arxius, hi hau-
ria la possibilitat de cedir part de la 
gestió a una entitat, “que podria ser 
el Centre d’Estudis”.

Actualment, l’Arxiu d’Histò-
ria s’ubica a la Casa Ribas, al carrer 
de la Mina, 9. La mateixa seu tindrà 
el Centre d’Estudis de Castellar, i la 
mateixa junta. El C.E. es constitueix 
com una entitat público - privada, “i 
l’Ajuntament hi és ben present”.  

CINEMA | ProPoSta

Divendres, 
‘Renda bàsica’ 
al documental 
del mes

Aquest divendres, a les 20 
hores, s’ha previst la projecció 
del DocsBarcelona del Mes  que, 
aquest mes de desembre, porta 
el títol de Renda bàsica (Free 
Lunch Society) i que es podrà 
veure a l’Auditori Municipal.  
L’activitat està organitzada pel 
CCCV, L’Aula i Cal Gorina, que 
en aquesta ocasió, han pogut 
comptar amb la presència de 
l’activista Pau Llonch. 

La producció és alema-
nya i és una pel·lícula sorpre-
nent i reflexiva sobre una idea 
radical, que està de nou a la pri-
mera pàgina de l’agenda social. 
Treballaries si et paguessin sim-
plement per existir? La propos-
ta de la renda bàsica garantida 
torna al debat públic com una 
alternativa al principi de drets 
i deures i a un sistema econòmic  
burocràtic.

La idea que els més grans 
de 21 anys han de tenir una as-
signació fixa mensual, indepen-
dentment de si estan treballant 
o no, divideix opinions. 

Els economistes neocon-
servadors, els ultraliberals i els 
socialistes hi estan tots a favor, 
mentre que tots els altres grups 
polítics hi són contraris. La po-
lítica i l’economia entren en la 
psicologia i les qüestions filo-
sòfiques sobre la naturalesa hu-
mana. La renda bàsica universal 
farà la gent mandrosa? O l’allibe-
rarà? I què hi a dels robots, que 
en un futur molt proper faran 
que la major part dels llocs de 
treball siguin redundants?

Dirigit per Christian Tod, 
un austríac economista repu-
tat que actualment treballa en 
la seva tesi de la renda bàsica, 
‘Renda bàsica’ és el seu darrer 
treball i el més ambiciós.  ||  M. A.

Roger Rocavert mira una antiga placa fotogràfica a la seu de l’Arxiu d’Història. || Q. PASCUAL

l’entitat  es 
reconverteix en un 
centre de recerca i 
difusió de la història, 
el patrimoni i la 
cultura del municipi
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el ‘Magnificat’ de j. rutter, a l’església Sant esteve

Gregorio rodríguez 
dirigeix el projecte 
and&cat Music 
coral, que uneix 
músics de Baza (Gra-
nada) i de catalunya

El proper dimecres, 6 desembre, a 
les 20.30 hores, l’Església de Sant 
Esteve acull el concert per cor i or-
questra de l’obra Magnificat, de John 
Rutter, interpretada per And & Cat 
Coral, un projecte que ha nascut a 
partir  de la unió de l’orquestra i el 
cor de l’Acadèmia d’Arts Escèniques 
de Baza  (Granada) amb els cors de 
l’Orfeó de Sabadell, l’antic cor del 
Conservatori de Terrassa i el cor de 
la Capella de Música Burés (de Cas-
tellbell i el Vilar). A l’escenari de l’es-
glésia de Sant Esteve, podrem gaudir 
de l’actuació més de 100 intèrprets, 
unes 80 veus i uns 35 músics, en total.

L’artífex del projecte que es 
podrà veure amb música de Rutter 
és Gregorio Rodríguez, director mu-
sical granadí molt connectat amb di-
versos cors de Catalunya, ja que ha 
estat, durant anys, director d’agru-
pacions tan importants com l’Orfeó 
de Sabadell, el Cor del Conservato-
ri de Terrassa, la Capella de Música 
Burés, la Coral Sant Vicenç de Mo-
llet i el Cor de Cambra Cantomima. 

Rodríguez es va formar al Con-
servatori de Terrassa i és deixeble de 

  Marina Antúnez

la direcció coral i pedagogia musical 
de Francesc Vila. Des del 1984, va di-
rigir el Cor del Conservatori de Ter-
rassa durant 10 anys. Als anys 90 es 
va fer càrrec de l’Orfeó de Sabadell. 
Afincat des de fa uns 15 anys a Gra-
nada, va crear l’Acadèmia de Arts 
Escèniques de Baza, juntament amb 
l’actor Carles Martí.

Gràcies a l’amistat de Rodrí-
guez amb la regidora de l’Ajunta-
ment de Castellar, Pepa Martínez, 
es va arribar a l’acord de fer possi-
ble el concert a Castellar. “El fem a 

Davant, Gregorio Rodríguez, director de l’Orquestra de Cambra de l’Acadèmia d’Arts Escèniques de baza (Granada). || CEdIdA

l’església perquè és més adient pel 
tipus de programa; en vam parlar 
amb el mossèn Txema Cot, i de se-
guida va dir que sí”.

And &Cat és un projecte que 
vol “unir Andalusia i Catalunya a 
través de la música, un llenguat-
ge universal, per això vam esco-
llir aquest nom”, diu Gregorio Ro-
dríguez. 

A Baza, un poble d’uns 30.000 
habitants, l’Acadèmia d’Arts Escè-
niques és molt popular, “hi ha una 
part d’interpretació teatral i una 

part més musical, amb orques-
tra i cor”.  L’orquestra està forma-
da per gent jove i ja fa quatre o cinc 
anys que funciona. L’estiu passat va 
ser quan es va materialitzar el pro-
jecte And&Cat, a partir de la unió de 
les 80 persones que formen el cor i 
els 35 músics de l’orquestra de Baza. 
“Des del setembre, estem treba-
llant conjuntament amb l’obra de 
Rutter”. 

Magnificat és una obra religi-
osa i contemporània, d’un compo-
sitor actual que treballa molt en 

l’àmbit coral. “Als Estats Units és 
molt conegut, se’l programa mol-
tíssim”. Rutter ha treballat molt en 
musicals i obres de tipus escènic. En 
aquest sentit, “el repertori que ofe-
rirem també té melodies de musi-
cal, i d’altres més clàssiques”, se-
gons Rodríguez.

El Magnificat s’estructura en 
set números. Dos d’ells, són per a so-
listes. “Les interpreten cantaires 
del nostre cor, que estudien cant 
i treballen la veu, no són gent fa-
mosa”. L’obra és molt agraïda de 
tocar, cantar i escoltar. “També és 
molt apta per a persones que no 
estiguin acostumades a escoltar 
concerts, perquè hi ha números 
molt melòdics”.  La cita a Castellar 
serà la primera d’un cicle de con-
certs previstos, que seguiran el dia 
7, a  l’Auditori Municipal de Terras-
sa, a les 19 hores, amb l’Orquestra 
Shostakovich i la del mateix direc-
tor Gregori o Rodríguez, en el cas 
concret d’aquest dia;  el dia 8, a l’Es-
glésia de la Puríssima de Sabadell, a 
les 19 hores, amb el Magnificat, que 
també es podrà gaudir a Terrassa el 
dia 9, a les 19 hores, a l’Auditori Mu-
nicipal. Les convocatòries han estat 
possibles gràcies, també, al recolza-
ment dels ajuntaments de Castellar, 
Sabadell i Terrassa. 

Al municipi, aquest concert 
serà el primer cop que veu la llum. 
Perquè tot surti com cal, “farem 
dos assajos conjunts, orquestra 
i cor, abans del concert”. També 
tenen previst portar el projecte a 
Granada. L’experiència està essent 
molt enriquidora i “la idea és que 
And&Cat tingui continuïtat amb 
altres obres, en el futur”.  

Els Oest Trip Rock fan trempar notes 
musicals, sostenen ritmes i improvi-
sen fins a vaporitzar una atmosfera 
de rock psicodèlic. Són irònics i s’ex-
pressen sense filtres, tal com són. 
També a l’escenari, on una aura d’au-
tenticitat els allunya de la impostura 
de les bandes iniciàtiques.

Oest de Franc va posar la gui-
tarra i la veu, Sergi Carós, el baix i 
els cors, i Oriol Cases, la bateria. Van 

oest trip: una banda amb himnes de rock&roll
el grup vallesà va 
presentar el disc 
‘era’, que estre-
naran al febrer

  Guillem plans

CAL GORINA | crònica

CAL GORINA | crònica

El cantant de la banda, Oest de Franc, en l’actuació a Cal Gorina. || g. PLANS

ser convidats al vermut musical de 
Cal Gorina, diumenge passat, on van 
presentar el seu primer disc, ‘Era’.

El paisatge musical arracona 
actualment en un espai marginal 
de la indústria els grups que, com 
els Oest Trip Rock, s’inspiren en el 
pop rock psicodèlic de finals dels 
seixanta. 

Tanmateix, hi ha moltes bandes 
que s’influeixen en aquesta època i 
molta gent que les escolta. “Men-
tre hi hagi penjats com nosaltres, 
l’estil musical no estarà en perill 
d’extinció”, defensava el membre 
del grup Sergi Carós, sarcàstic. “De 
fet, tenim una rebuda molt bona 
als concerts”, afegia de Franc. I va  
quedar demostrat al vermut musi-
cal de Cal Gorina.

El repertori del grup ressonava 
per la Plaça Major. L’eco de les lletres 
de les noves cançons de la banda, i 

de versions d’autèntics himnes de 
rock, s’escampava per la vila. Enca-
ra que el compositor confessava que 
és oient de música en anglès, el nou 
disc és en català. “És la meva eina 
d’expressió més sincera. I si re-
sulta subversiva, encara millor”, 
sustentava el cantant i compositor. 

Paral·lelament, Oest de Franc 
inspira les cançons del nou treball de 
la banda en “el canvi en un mateix i 
el trencament amb el passat”, una 
temàtica en què hi ressalten arestes 
filosòfiques.

El grup, que traurà el disc ‘Era’ 
al febrer, té en ment expandir el pú-
blic i tocar a concerts o festivals. No 
posen sostre al projecte. “A vegades, 
també és una excusa per quedar, 
tocar i gaudir”, deia Oriol Casas, el 
membre castellarenc del grup. “Com 
avui, per exemple”, afegia el músic 
Sergi Carós. 
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The Penguins tornaran a visitar 
la nostra vila el proper dissabte, 2 
de desembre, a les 18 hores, a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont amb 
la proposta ‘54-46 Reegae per Xics 
Ràdio. No és el primer cop que el 
grup actua a Castellar, ja ho va fer 
l’any 2016 en el marc de la Festa 
Major de Castellar. 

La nova proposta de The Pen-
guins ens situa a un programa de 
ràdio (al 54.46 de la FM) on tot és 
possible, i on la música reggae i la 
música tradicional fan de fil con-
ductor.  Al llarg del programa, ple 
de sorpreses, podrem anar des-
cobrint l’experiència de viure un 
veritable concert en directe amb 
11 músics a l’escenari i gaudir de 
la música, l’humor i la pedagogia 
que han fet de The Penguins un dels 
grups de referència al nostre país.

Després de més de 200 con-

Reggae per Xics dissabte 
amb The Penguins

the penguins en un dels seus concerts de Reggae per Xics. || CEdIdA

auDitori i concert faMiliar

certs fets, 12.000 discos venuts dels 
seus, de moment, tres àlbums, un 
premi ARC el 2015 al millor espec-
tacle per al públic infantil i familiar 
i una gira d’aniversari plena de sa-
tisfaccions, The Penguins ja estan a 
punt per a fer saltar i ballar els pe-
tits i grans de Castellar del Vallès. 

Les entrades es poden adquirir, 
anticipades, a www.auditoricastellar.
cat, al SAC i a la taquilla de l’Audito-
ri Municipal una hora abans de l’ini-
ci de l’espectacle. The Penguins està 
format pel bateria Xavi Haro, el baix 
Robert Valls, el guitarra rítmica Ber-
nat Romagosa, el guitarra melòdica 
Oriol Serna, el teclat i cors Sergi Bel-
tran, el trompeta i percussions Genís 
Navarro, la flauta travessera Albert 
(Tillo), el saxo tenor Eduard Polls, el 
saxo alt Francesc Polls, la veu, trom-
bó i cors de Francesc Puiggròs i la 
veu i cors  d’Axel Domingo.  || M.A.

Dissabte, el grup presenta la nova proposta 
per al públic familiar a l’auditori Municipal

els castellarencs Pik a l’espai tolrà

La banda pIK presentarà el nou disc aquest divendres, a la Sala blava. || PIK

Aquest divendres, 1 de desembre, 
la formació local PIK ha programat 
un concert a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà per presentar el seu nou disc.  

La banda formada per Manel 
Rovira “Nelu”, a la guitarra, veu, 
cors i composició; Quim Aguasca, 
guitarra solista, banjo i cors; Álva-
ro Raigon, al baix i cors, i Carles Ga-
licia “Rutu”, a la bateria, percussió 
i cors es presenta amb aquest nom 
de PIK, “una evolució del nom que 
teníem abans, Petit & Comité”, diu 
Manel Rovira, cantant i compositor 
del grup.  Tres dels membres de la 
banda són de Castellar; el quart, de 
Sabadell. Les portes de la Sala Blava 
s’obriran a les 20.30 hores per aco-
llir, a les 21 hores, l’actuació dels ta-
loners Extraperlas, “un grup de 
Sabadell, amics nostres, que fan 
versions de temes de rock & roll i 
burning, en castellà i anglès”, ex-
plica Rovira.

De fet, la banda PIK va néixer 
amb aquesta mateixa intenció, l’any 
2012, “la de fer versions de rock & 
roll, en castellà, temes de Loquillo, 
Duncan Dhu, Rebeldes”. Van fer 
força actuacions a diverses sales i a 
festes majors, “també vam actuar 
a la Festa Major de Castellar, deu 
fer un parell d’anys”. 

Fa un any i mig, van decidir fer 
un pas endavant i començar a treba-
llar amb temes propis, “que jo havia 
anat composant, cantats tots en 
castellà”. La banda manté la matei-

la banda publica nou disc i comptarà amb extraperlas de teloners

 M. Antúnez

xa idea que tenia amb Petit & Comi-
té, la de fer rock en espanyol, “però 
ara són els nostres temes”. 

Al concert, presentaran un disc 
que inclou 14 cançons, “una de les 
quals és una versió de Carlos Se-
garra dels Rebeldes”, segons Ro-
vira, que ha escrit la resta de temes; 
un d’ells, amb l’ajut de Quim Aguas-
ca.  “També inclourem alguna ver-
sió de Ronaldos, els Brincos, etc”.

Les melodies van “des del rock 
& roll de tota la vida, fins a temes 
una mica country i blues”. Les lle-
tres són canalles i parlen de la vida, 
“de la meva dona, dels fills, de les 
“juergues”, dels amics que es dei-
xen i es retroben, etc”. 

SALA bLAVA ESpAI tOLRà | MúSica 

Els ha fitxat és la discogràfica 
mataronina Microscopi, que porta 
bandes com, per exemple, Tancat 
per defunció.  El disc ha estat gravat 
i masteritzat a Castellar, a Cal Gra-
vadet, de l’Oriol Cases. “Les guitar-
res i cors s’han gravat a India Es-
tudios, que és del Quim Aguasca, 
i a Un Petit Estudi, que és el meu”. 

A Youtube ja es poden escoltar 
un parell o tres de temes de PIK, i 
també al Facebook. “A partir del dia 
1 estarem a Spotify, iTunes, i a totes 
les xarxes socials”, afegeix Rovira. 

Els propers concerts seran, el 
31 de gener, al Centre Cívic de Grà-
cia, a Sabadell i el dia 19 de gener, al 
New Order de Castellar.  

cultura
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DEStAQUEM EXpOSICIONS

DivenDres 01 
 
 
18 h - CONFERèNCIA/XERRADA 
Xerrada amb motiu de La Marató 
de tV3: “Malalties infeccioses” 
Sala d’actes d’el Mirador 
org.: escola Municipal d’adults 

18 h - XERRADA 
“La repressió. Què és i com podem 
fer-hi front”, a càrrec de Xavi pellicer 
Sala Valls areny d’el Mirador 
org.: comitè Defensa de la república 

19 h - pROpOStA 
taller d’expressió artística: Crea 
el teu detall nadalenc 
inscripcions i més informació a l’a/e 
tothicapcastellar@gmail.com o al 
tel. 649 54 58 03 (tardes) 
PiPaD (pl. Major, s/n, al costat del 
casal d’avis) 
org.: tothicap 

19.30 h - pROpOStA 
Encesa dels llums i de l’arbre de 
Nadal · Amb l’actuació en directe 
del Di-versions Cor de Gospel 
Pl. del Mercat 
org.: comerç castellar i Mercat 
Municipal · col·laboració: ajuntament 

20 h - pROJECCIó 
Docsbarcelona del mes: Renda 
bàsica (Free Lunch Society) 
auditori Municipal 
org.: cal Gorina, club cinema 
castellar Vallès i l’aula d’extensió 
universitària per a gent gran 

20.30 h - MúSICA 
Concert de presentació del nou 
disc de pik 
20.30 h, obertura de portes; 21 h, 
concert extraperlas; 23 h, concert Pik 
Sala Blava de l’espai tolrà 
org.: ajuntament 

 
Dissabte 02 
 
 
11.30 h - CONtES 
Once Upon a time 
A càrrec d’Idiomes Castellar 
ludoteca Municipal les 3 Moreres 
org.: idiomes castellar i ludoteca 
Municipal 
col·laboració: Biblioteca Municipal 

De 14 a 00 h - ESpORt 
presentació equips d’hoquei i 
sopar de Nadal 
Pavelló Dani Pedrosa 
org.: castellers de castellar

18 h - MúSICA 
Espectacle familiar: 54-46 Reggae 
per Xics Ràdio, amb the penguins 
auditori Municipal 
org.: ajuntament 

19 h - INAUGURACIó 
67a Exposició de pessebres de la 
Capella de Montserrat  
capella de Montserrat (c. Dr. Pujol, 26) 
org.: Grup Pessebrista de la capella 
de Montserrat 

19.30 h - INAUGURACIó 
Monòlit commemoratiu 50 anys 
Colònies i Esplai Xiribec 
Plaça de francesc Macià 
org.: colònies i esplai Xiribec 

22.30 h - bALL 
Nit de ball amb el Duet Alma 
Sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Pas de Ball 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diumenge 03 
 
 
10 h - pROpOStA 
tió de Nadal. Anem a la caça del 
tió al bosc encantat!  
esplanada de l’ermita de castellar Vell 
org.: associació de Veïns de can 
font i ca n’avellaneda 

10.30 h i 14 h - pROpOStA 
Diada per la Llibertat 
Plaça Major i espai tolrà 
org.: comitè Defensa república 

18 h - bALL 
ball a càrrec de trifàsic 
Sala Blava de l’espai tolrà 
org.: amics del Ball de Saló 

18.45 h - CINEMA 
Diumenge d’estrena: 
La mejor receta 
auditori Municipal · org.: ajuntament  
 
 
 
 
DiLLuns  04 
 
 
11 h - pROpOStA 
Sessió informativa cursos forma-
ció ocupacional 
Servei local d’ocupació  
(espai tolrà) · org.: ajuntament 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimecres 06 
 
 
20.30 h -  pROpOStA 
Magnificat de John Rutter, a càr-
rec de l’Orquestra de Cambra de 
l’Acadèmia d’Arts Escèniques de 
baza i d’And&Cat Music Coral 
església de Sant esteve 
org.: acadèmia d’arts escèniques 
de Baza, escola Municipal de 
Música conservatori de terrassa i 
orfeó de Sabadell · col·laboració: 
ajuntaments de castellar, Sabadell 
i terrassa 
 
 
 
 
Diumenge 10 
 
 
7.30 h - pROpOStA 
52a pujada del pessebre a la 
Castellassa 
Sortida des del local del cec  
(c. colom, s/n) . org.: centre 
excursionista de castellar 

18 h - bALL 
ball a càrrec de Xarop de Nit 
Sala Blava de l’espai tolrà 
org.: amics del Ball de Saló 

18.45 h - CINEMA 
Diumenge d’estrena: Oro 
auditori Municipal 
organització: ajuntament 

agenda de l’1 al 10 de  desembre  de 2017

Mostra bibliogràfica de patrícia 
Gabancho
Biblioteca Municipal Antoni tort

dimarts passat, va morir la periodis-
ta i escriptora Patrícia gabancho a 
causa d’un càncer de pulmó, als 65 
anys. Com a homenatge, la Biblioteca 
Municipal exposa, aquests dies, 
una part del seu llegat bibliogràfic. 
gabancho va néixer a l’Argentina i 
vivia a Catalunya des dels 22 anys. 
figura rellevant als mitjans de comu-
nicació com a tertuliana en diversos 
espais, havia publicat assajos histò-
rics, llibres sobre temes culturals, 
sobre tango, urbanisme, història i po-
lítica catalana. Era una activista  de 
la causa sobiranista. L’any 2012 va 
rebre el premi Prudenci Bertrana per 
l’obra ‘La néta d’Adam’, una novel·la 
que li va permetre reconstruir la seva 
nissaga familiar i fer un exercici d’in-
trospecció personal. 

67a Exposició de pessebres de la Capella de 
Montserrat: 
“pessebres del Món”
del 3 de desembre al 4 de febrer, ds., dg. i festius, d’11.30 a 
13.30 h i de 17 a 20 h; laborables del 27 de desembre al 5 de 
gener, obert en horari de tarda; passat el 7 de gener, obert 
diumenges Capella de Montserrat (c. dr. Pujol, 26) 
Org.: grup Pessebrista de la Capella de Montserrat

Recull bibliogràfic en l’àmbit de la discapacitat
del 3 al 17 de desembre, en horari d’obertura de la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni tort 
Org.: Comissió d’atenció a persones amb discapacitat

Exposició fotogràfica “Aturar l’instant’, 
d’Ernest Fernández
fins a mitjan desembre · Cal Calissó

Exposició “Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i paisatge a Catalunya”
fins al 31 de desembre, dj. de 17 a 20 h i dv. de 10 a 13 h  
C. Mina, 9-11
Org.: Arxiu d’Història de Castellar, direcció general de Cultura 
Popular, Associacionisme i Acció Culturals del departament 
de Cultura i Pau i Institut Ramon Muntaner

Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074
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Especial marató 
blade runner 

Gru 3. El meu 
dolent preferit

Oro

CIÈNCIA-FICCIÓ
Versió doblada

ANIMACIÓ
Versió en català

DRAMA HISTÒRIC. 
AVENTURES
Versió original (castellà)

15 de desembre
A partir 20 h

17 de desembre
12 h i 16.30 h

10 de desembre
18.45 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

La mejor receta

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

3 de desembre

coMÈDia DraMÀtica
Versió doblada • 2015
Durada: 84 min
país: regne unit
Direcció: john Goldschmidt
Intèrprets: jonathan Pryce, Philip Davis, ian 
Hart, Malachi kirby, Pauline collins, Daniel 
caltagirone, joel Beckett, etc.

Sinopsi: nat Dayan, un forner jueu de l’est 
de londres, s’esforça per mantenir l’activitat 
de la seva botiga davant la competència d’un 
supermercat proper. contracta com a aprenent 
un jove immigrant musulmà, que ocasionalment 
és venedor de cànnabis. la seva relació no és fàcil 
fins que un accident fortuït fa reactivar les vendes.

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
DiVenDreS 01 CAtALUNYA 
DiSSaBte 02 VILà 
DiuMenGe 03 VILà 
DillunS 04 VICENtE 
DiMartS 05 YANGüELA 
DiMecreS 06 CASANOVAS 
DijouS 07 ROS 
DiVenDreS 08 pERMANYER 
DiSSaBte 09 CAtALUNYA 
DiuMenGe 10 CAtALUNYA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS

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

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

“Escriure és assumir el pes cultural de la gent que ha escrit abans, d’alguna gent almenys: és saber-ne la història”
Patrícia  Gabancho

@rafael.serrallanas @jninerola @pakodelic
La Castellassa El nadal s’acosta Sunset

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HIStÒRIA 

INStAGRAM · @lactual 

Probablement, al costat de la carretera, abans d’agafar el camí per pujar a dalt l’ermita de les 
Arenes. Veiem aquest grup integrat per les autoritats i notables, una part -diríem- de les forces 
vives de Castellar, a l’inici dels anys de la postguerra, acompanyats d’algun foraster. Algunes per-
sones porten uniforme.  || fONS: JORdI gARRòS  || ARxIUHIStORIACAStELLAR@gMAIL.COM ||  fACEBOOK.

COM/ARxIUHIStORIA 

Reposició de la Verge de les Arenes (3), abril 1941

DePablos Perruqueria
Ctra. Sentmenat, 112 A

T |  93 714 41 17

Tractament d’allisat a 
base de Carbocysteine 

Recoma-
nació

penúltima

Miguel Angel Olivares tirado
36 anys  · 21/11/2017
Adela Recio Narvaez
89 anys  · 22/11/2017
teresa Rodriguez Roca
85 anys  · 23/11/2017
Dolors Muntal Clos
99 anys  · 24/11/2017
Josep Mundet Sanromà
87 anys  · 24/11/2017
Manuela Ortiz Guerraro
84 anys  · 25/11/2017

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

S’aproximen les festes de Nadal, vols veure’t di-
ferent? Amb el nou tractament a base de Car-
bocysteine aconseguiràs una melena llisa sense 
encrespament! 

Es tracta d’un nou sistema d’allisat que ofereix 
un llis durador, però no definitiu; un canvi tem-
poral de l’estructura del cabell que proporciona 
el control del volum i una reducció de l’encres-
pament. La composició química dels productes 
aplicats, lliures de compostos que poden ser per-
judicials per la nostra salut, donen la tranquil·litat 
de poder treballar amb tota normalitat. De fet, 
els productes utilitzats són lliures de formol i els 
seus derivats, evitant que es creï una pel·lícula 
fixa i podent ser aplicat a qualsevol tipus de ca-
bells, fins i tot, en els molt arrissats. 

El resultat? Un efecte allisant totalment natural. 
Una melena fàcil de pentinar i raspallar, amb un 
acabat sedós, extra llis i amb molta més brillan-
tor. Oblida’t de l’encrespament i els cabells difí-
cils de pentinar. Aconseguiràs l’estil desitjat amb 
un acabat només d’assecador, sense necessitat 
d’aplicar-lo a consciència o productes massa in-
tensos de temperatura, com la planxa, que poden 
acabar maltractant els cabells. 
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la contra

Ernest Fernández

Si observes, a tot 
arreu hi ha alguna 
cosa que destaca

Mestre de primària  de l’escola Bonavista i fotògraf de carrer

Q
. P

A
S

C
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A
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Fa servir la fotografia per expressar les seves 
inquietuds personals. Fa fotos per plaer, cercant 
en els espais comuns, el carrer, aquella imatge 
que digui coses, que transmeti un missatge

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Pacient i observador
Un defecte que no pots dominar?
Massa prudent
Una persona que admires?
Sogres i pares
Un lloc per fotografiar?
Països de l’est (ex U.R.S.S.) o Nova York
Quin plat t’agrada més?
El “cocido” de la meva mare
Un color
Verd
Un animal?
Linx
Un músic?
the Clash
Una pel·lícula?
‘the Bang Bang Club’
Un llibre?
‘Si això és un home’, de Primo Levi
Un viatge pendent?
des de Mèxic cap a Amèrica del Sud

”

“

· En quin moment comences a fer 
fotografia de carrer? 
Conscientment, al 2012. Amb l’auge 
de les càmeres reflex, em vaig afi-
cionar més intensament a fer foto-
grafies. A casa, ens vam comprar 
una bridge i, poc després, vaig ser 
premiat amb una reflex al Concurs 
fotogràfic de la Vall de Camprodón 
en la categoria de patrimoni i socie-
tat, l’any 2013. M’agrada fotografiar 
la vida que passa al carrer, sigui d’on 
sigui, i captar una part de la vida de 
les persones en aquest espai comú, 
i igual per a tots. 

· prèviament, ja havies mostrat 
interès per la fotografia?
Sempre m’havia agradat la fotogra-
fia, i el primer record impactant va 
ser amb una polaroid de color dels 
meus pares, i mirant àlbums famili-

ars. De jove, anava amb una màquina 
de plàstic, i amb el Club d’Atletisme, 
intentava captar moments durant 
els viatges que fèiem. Sempre m’he 
fixat en les fotos dels diaris, el foto-
periodisme. Recordo que, de petit, 
m’agradava molt el fotògraf brasi-
ler Sebastiao Salgado, que feia una 
fotografia social i documental que a 
mi m’interessa molt. 

· t’has plantejat mai professiona-
litzar-te com a fotògraf?
 No, perquè la meva feina m’agrada 
molt. Soc mestre de primària a l’es-
cola Bonavista. La fotografia és una 
afició que em serveix per projectar 
les meves inquietuds personals i l’he 
descobert recentment. 

· Les teves fotografies tenen mis-
satge o intenció?
Intento que, en el resultat final, hi 
hagi un contrast, ja sigui de formes 
i colors, o conceptual, o tot alhora. 

Sempre busco que hi hagi una refle-
xió del món que ens envolta. A ve-
gades, vols fer una fotografia d’una 
cosa i, un cop feta la foto, també hi 
veus altres coses. Últimament, in-
tento captar el gest de les persones, 
que és comú a tothom.

· Hi ha indrets especialment inte-
ressants de fotografiar?
Qualsevol indret té el seu interès. Pot 
ser que un lloc no et sembli interes-
sant i que, al cap d’una estona, passi 
alguna cosa i ja sigui interessant. Si 
observes, a tot arreu hi ha alguna 
cosa que destaca. 

· Al teu repertori fotogràfic, sem-
pre hi ha persones...
Quasi sempre, perquè el meu inte-
rès és l’individu i com interaccio-
na amb els elements. Hi ha algunes 
fotos, però, en les que destaco l’ele-
ment urbà. Per exemple, en una sèrie 
de grafitis. També tinc una sèrie que 

es diu “Nadie” on hi ha carrers sense 
persones, però on s’hi veu reflectit 
el pas de les persones, la interacció 
que hi ha hagut anteriorment.  Hi ha 
un fotoperiodista, el Joan Guerrero, 
autor del documental ‘La caja de ce-
rillas’, que explica que hi ha dos tipus 
de fotografia; la de caçador, que te la 
trobes, i la de pescador, quan espe-
res que passi alguna cosa en relació 
amb el que estàs veient i t’agrada.

· prefereixes la fotografia en color 
o la de blanc i negre?
Jo em sento més còmode amb la fo-
tografia en color, però també prac-
tico la fotografia en blanc i negre. In-
tento retocar poc, només ajusto els 
nivells de color, però poca cosa més.
 
· Has viscut el canvi de la fotogra-
fia analògica a la digital?
Sí, una mica. El canvi al digital em va 
animar a dedicar-m’hi més intensa-
ment, perquè m’encanta la tecnolo-

gia. Sense renunciar a l’analògic, tinc 
càmeres analògiques que he comprat 
recentment. Trobo molt interessant 
disparar en analògic perquè et fa ser 
encara més conscient del que foto-
grafies, pensar-te més la foto. 

· Quan fas les fotos?
Sovint, en moments en què passejo 
pel parc amb la meva filla. No m’hi 
puc dedicar tant com voldria, però 
sí que intento aprofitar els moments 
que tinc. Prefereixo endinsar-me en 
un barri obrer i allunyar-me dels bar-
ris sofisticats que no al revés.

· Has rebut reconeixements?
Sí. Vaig fer una pàgina web, justa-
ment, perquè aquest any vaig parti-
cipar al concurs “Street Photography 
Awards” que proposa la revista Lens-
Culture. Van seleccionar l’única fo-
tografia que vaig presentar entre les 
25 finalistes. El web és un lloc base 
perquè la gent vegi el meu treball. 

 Marina Antúnez


