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Setmanari d’informació local

L’actriu Àngels Bassa 
interpreta avui 
‘Ciara’ a l’Ateneu

Alan Rovira suma amb el 
darrer campionat d’Espanya 
21 títols de bike-trial

Les eleccions al Parlament de dijous vinent podrien ser les més participatives de la història a Castellar del Vallès

18.163 electors cridats el 21-D

teatre | p18

PoLítiCa | p04 i 05 

esPorts | p13

L’illa del 
Centre, a punt 

UrBaNisMe | p03 i p09

Un operari escombra al carrer Sala Boadella donant els darrers retocs a les obres de transformació de L’illa del Centre, dimecres passat. || q. pascual

La Fira de Nadal serà la 
posada de llarg d’aquest 
punt neuràlgic de la vila

CASTELLAR DEL VALLÈS
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el tema de la setmanaurbanisme

L’illa del Centre s’estrena per Nadal
amb la renovació 
dels carrers de sala 
Boadella, Montcada 
i Hospital es limita la 
circulació de vehicles 
en aquesta zona

La Fira de Nadal de Castellar del Va-
llès, que organitza Comerç Castellar 
amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
inaugurarà el proper diumenge 17 de 
desembre la remodelació dels eixos 
principals de L’Illa del Centre. Aquest 
és un  projecte iniciat el passat mes de 
juny a l’espai central del municipi i que 
té com a objectius principals millorar 
la qualitat de l’espai urbà, potenciar 
aquesta zona com a pol comercial, pa-
cificar el trànsit de vehicles i facilitar 
la mobilitat dels vianants. “La sensa-
ció general és que Castellar neces-
sitava un canvi així, crear centre. 
Per part de l’administració hem 
posat tots els mitjans per dinamit-
zar i revitalitzar la zona, ara falta 
que la gent s’ho cregui”, afirma Pepe 
González, Regidor de Planificació i 
Serveis Municipals.

L’actuació ha consistit bàsica-
ment en la reforma integral dels car-
rers de Sala Boadella i Montcada (en 
els trams compresos entre el carrer 
de l’Hospital i l’avinguda de Sant Es-
teve) i del carrer de l’Hospital (entre 
Sala Boadella i Montcada). Aquests 
carrers han passat a ser de platafor-
ma única, fet que ha comportat l’eli-
minació de les barreres arquitectòni-
ques i de l’estacionament de vehicles.

“Malgrat les molèsties que 
han pogut ocasionar les obres, hem 
acomplert els dos compromisos que 
vam adquirir, que hi hagués afecta-
ció mínima per Festa Major i que les 
obres  s’acabessin la primera quin-
zena de desembre per la campanya 
de Nadal”.  

  Cristina Domene

Dimecres passat, es van instal·lar jardineres i mobiliari urbà a l’entorn del carrer Hospital amb Sala Boadella. || q. pascual

Aquesta transformació del cen-
tre de la vila ha requerit la redefinició 
de la mobilitat amb la intenció de res-
tringir la circulació a vehicles de per-
sones residents i serveis als carrers 
de Sala Boadella i Montcada (en els 
trams esmentats), Hospital i Mestre 
Ros (entre Roger de Llúria i Sala Boa-
della). Per aquesta zona també hi po-
dran circular bicicletes, mentre que 
els vehicles que hagin de fer càrre-
ga i descàrrega i els que disposin de 
targeta per a persones amb mobilitat 
reduïda disposaran expressament 
d’espais d’aparcament al carrer del 
Mestre Ros i de l’Hospital.

En els propers dies està previst 
que un agent cívic informi els conduc-
tors sobre el funcionament de la mo-
bilitat a L’Illa del Centre. Cal dir que 
l’Ajuntament també repartirà entre 
residents, comerciants i propietaris 
o llogaters de places d’aparcament 
de la zona un distintiu que els auto-
ritzarà a circular pels carrers amb 
accés restringit. 

més actuacions

Les actuacions a tot el perímetre de 
L’Illa del Centre continuen en l’actu-
alitat amb la remodelació del carrer 
Torras, que també serà de platafor-
ma única. “De fet, avui divendres 
ja estan treballant les màquines 
d’asfaltat. Després, només resta-
rà pintar les marques del terra i 
posar alguns elements”, explica 
González.  La intervenció es comple-
tarà properament amb més treballs 
que es faran a la carretera de Sent-
menat, als carrers Major i d’Anselm 
Clavé i les places Josep M. Folch i Tor-
res, dels Horts de l’Alemany i de la Lli-
bertat. A la carretera de Sentmenat, 
el tram que uneix el Passeig, a l’alça-
da de la plaça de Cal Calissó, amb la 
cruïlla del carrer de Sala Boadella, 
serà de plataforma elevada i zona 20. 
D’aquesta manera, connectarà amb 
el tram ja elevat de la carretera situ-
at a l’alçada de les places del Mercat 
i d’El Mirador. 

D’altra banda, el carrer Major 
també serà objecte d’intervenció amb 

reforma DeL Centre | oBres

CampanYa De naDaL

Vals de 30 minuts 
per estacionar gratis 
al pàrquing soterrani 
del mercat municipal

L’associació Comerç Castellar i 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
impulsaran del 22 al 24 de desembre 
una campanya per promoure que els 
clients del comerços utilitzin l’apar-
cament soterrani de la plaça Major. 
Sota el títol “Aparca i compra”, la 
iniciativa permetrà que els comer-
ços adherits a aquesta campanya 
regalin vals de 30 minuts gratuïts 
d’estacionament a les persones que 

l’objectiu de revitalitzar aquesta via 
històrica de la vila. Un tram d’aquest 
carrer serà de plataforma única, con-
cretament, a partir de la cruïlla amb el 
carrer de l’Església i fins a la plaça de 
Cal Calissó. En el tram que comença a 
partir del carrer de Colom s’elimina-
ran les places d’aparcament. 

Pel que fa al carrer d’Anselm 
Clavé, es planteja donar un mateix 
perfil a tota la via, des dels Pedris-
sos fins a la carretera de Sentmenat, 
amb l’ampliació de voreres. La inter-
venció també inclou la integració de 
les places del Molí i dels Horts al ni-
vell del carrer. 

Finalment, també es renovarà la 
plaça de la Llibertat. En aquest espai 
es farà un buidatge de terres de ma-
nera que el nou espai resultant que-
darà al mateix nivell de l’avinguda de 
Sant Esteve. 

facin una compra per valor superior 
a 20 euros. Per poder obtenir aquest 
val només caldrà que els clients 
ensenyin a l’establiment el tiquet del 
pàrquing. “És una acció de sensi-
bilització perquè s’han de generar 
hàbits diferents. Si bé és cert que a 
5 minuts a peu de l’Illa del Centre es 
pot trobar aparcament, està molt bé 
que la gent s’habituï a aparcar en el 
pàrking del Mercat Municipal quan 
va a comprar”, assegura González. 
Cal tenir en compte que els vals 
només es podran obtenir als 
establiments que s’hagin adherit a 
la campanya, que ho tindran indicat 
en algun lloc visible del seu local. 
“La campanya està oberta a tots 
els comerciants, siguin associats 
de Comerç Castellar o no”.
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política 21-D: eleccions al Parlament

La convocatòria electoral més atípica
el nombre d’electors del 21-D ha augmentat en 324 persones respecte a les eleccions al Parlament del 2015

Un total de 18.163 castellarencs i castellaren-
ques estan cridats a les urnes el proper dijous 
21 de desembre per escollir els seus represen-
tants al Parlament de Catalunya, en una convo-
catòria plena d’interrogants després dels ex-
cepcionals successos que s’estan vivint des de 
la jornada del referèndum de l’1 d’octubre, la 
declaració unilateral d’independència i l’apli-
cació de l’article 155 de la Constitució, en virtut 
del qual el president d’Espanya Mariano Rajoy 
va convocar les catalanes i catalans a votar el 
pròxim 21-D. A més, el cap de llista d’ERC, Oriol 
Junqueras, està empresonat i Carles Puigde-
mont, presidenciable per Junts per Catalunya, 
fa campanya des de Brussel·les. El nombre de 
ciutadans que podran exercir el seu dret a vot 
aquest dijous ha augmentat en 324 respecte les 
darreres eleccions al Parlament que es van ce-
lebrar el setembre de 2015 i que van tenir un 
cens de 17.839 potencials electors.

La jornada electoral es viurà a la vila en 
un total de set col·legis electorals on es distri-
buiran 14 seccions i 25 meses, tal com ja va suc-
ceir en les eleccions espanyoles del 26 de juny 
de2016, darrera ocasió en què els i les vilata-
nes han votat en una convocatòria electoral 

sense comptar el referèndum de l’1 d’octubre, 
on els llocs de votació van ser lleugerament di-
ferents dels habituals. Així, a l’Ateneu hi haurà 
la secció 1. A l’edifici El Mirador (antic Mercat 
Municipal) se situaran les seccions 2, 8 i 14. El 
gimnàs del CEIP Emili Carles-Tolrà acollirà les 
seccions 3 i 4. Al CEIP Joan Blanquer s’ubica-
ran les seccions 5 i 9. L’Espai Tolrà és el recin-
te electoral que acollirà més seccions, amb un 
total de quatre: la 6, la 7, la 12 i la 13. La secció 
10 estarà situada al CEIP Mestre Pla mentre 
que la secció 11 es trobarà a l’antiga escola de 
Sant Feliu del Racó. 11 de les seccions tindran 
dues meses cadascuna, mentre que les 3 res-
tants seran de mesa única (concretament, la 
1, l’11 i la 12).

Els col·legis electorals obriran les seves 
portes de 9 del matí a 8 del vespre, de forma in-
interrompuda. Els membres de la mesa, però, 
s’hauran de presentar al col·legi a les 8.00 hores, 
per tal de constituir-la formalment. L’electo-
rat s’haurà d’identificar amb el DNI, el passa-
port o el carnet de conduir amb fotografia. En 
qualsevol d’aquests casos, no importarà que el 
document estigui caducat però haurà de ser 
original, no fotocòpia.
participació creixent

En tractar-se d’un dia laborable es fa difí-

 redacció

+VotaCionS

Els fets del passat 1 d’octubre -la realització 
del referèndum d’independència i la repressió 
exercida per la policia aquell mateix matí- han 
precipitat la vida política a Catalunya a un 
escenari de vertigen. Les mobilitzacions 
s’han anat succeïnt també a Castellar 
del Vallès al ritme dels esdeveniments 
nacionals després que l’1 d’octubre votessin 
amb relativa normalitat un total de  9.144 
persones  d’un cens de 17.949. El plebiscit va 
oferir el següent resultat a la vila; 9.060 vots 
van resultar vàlids i 84 nuls. Els resultats de-
finitius van comptabilitzar 8.327 “Sí”, el “No” 
va obtenir 607  i 126 vots  van ser “en blanc”.

De l’1-0 al 21-D

cil poder establir patrons de comportant en 
quant a la participació però la majoria de son-
dejos que s’han anat fent públics parlen d’una 
participació que podria superar la donada el 
27 de setembre de 2015 que a Castellar va su-
perar el 81%,   

Aquest previsible nou augment de la par-
ticipació mostra també una evolució constant 
des del 2006, quan la participació no va arri-
bar ni al 60%. Posteriorment, com mostren els 
gràfics que acompanyen aquesta informació, 
la participació ha anat creixent amb força, so-
bretot entre el 2010 i el 2015: s’ha viscut un salt 
de gairebé 20 punts en paral·lel a l’anomenat 
‘procés’. Pel que fa als resultats electorals, la 
inèrcia electoral castellarenca ha anat donant 
victòries a CiU i en les darreres eleccions de 
2015 a Junts pel Sí, que integrava ERC i l’anti-
ga Convergència, ara Partit Demòcrata. 

especial informatiu a ràdio castellar

L’emissora municipal Ràdio Castellar realit-
zarà dijous vinent una programació especial 
per fer seguiment dels resultats de les elecci-
ons al Parlament que començarà a les 21 hores. 
Ràdio Castellar col·laborarà també en l’espe-
cial informatiu que farà La Xarxa aportant els 
resultats locals i que s’emetrà per la immensa 

Resultats de les eleccions al parlament de catalunya  a castellar del Vallès. Font: ajuntament de castellar
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ERC celebra aquest diumenge a Cas-
tellar els actes centrals de la campanya 
de les eleccions al Parlament. Dissab-
te 16 posarà una carpa al carrer Mont-
cada i diumenge a les 11 h farà la seva 
especial col·laboració amb la Marató. 

Després, a les 12.30 h, hi haurà 

Acte amb Núria Picas i Marc Sanglas

els quatre regidors d’erC als Jardins del palau tolrà, dimecres passat. || J. RIus

erC | 17 De DeseMBre

un míting a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu amb la presència de la corre-
dora de muntanya Núria Picas, núme-
ro 25 a les llistes i que figura com a in-
dependent, i del polític llorençà Marc 
Sanglas, que va en la posició 22. Segons 
el portaveu del grup municipal d’ERC, 
Rafa Homet, “d’alguna manera San-
glas ens torna la visita que ens va fer 
convidat per l’ANC abans que el Par-
lament proclamés la República”. 

Posteriorment a l’acte polític, es 
farà un dinar popular al gimnàs del 
col·legi Emili Carles-Tolrà a un preu 
de 5 euros. Homet ha recordat que 

el mateix escenari va ser un punt de 
votació del referèndum de  l’1 d’Oc-
tubre i que tornarà a ser un col·legi 
electoral el dia 21. Per reservar lloc, 
s’ha d’enviar un correu a castellar-
valles@esquerra.cat.

Homet considera que aquestes 
eleccions han generat força expecta-
tives entre la població com ho demos-
tra que la formació ja té registrats a  
Castellar del Vallès per a aquestes 
eleccions 60 apoderats, “una xifra 
molt superior a la que tenim res-
pecte a altres eleccions,”, consta-
ta.  || JoRdI RIus

també diumenge, 
erC farà un dinar 
popular al gimnàs 
de l’emili Carles

majoria d’emissores municipals catalanes. El 
seguiment de la nit electoral a Castellar també 
es podrà fer en temps real a través del portal 
informatiu www.lactual.cat, de la pàgina web 
municipal www.castellarvalles.cat i de les xar-
xes socials municipals.  

participació
63,50%2010 participació 

73,2%2012 participació
81,32%2015
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política21-D: eleccions al Parlament

La secció local de Junts per Catalu-
nya va creuar l’equador de la campa-
nya electoral del 21-D amb una confe-
rència a càrrec del doctor en història  
Francesc Xavier Hernández Cardo-
na,  número 72 de la candidatura que 
encapçala Carles Puigdemont.  Així, 
dimecres passat, a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu, Hernánez  va 
oferir una panoràmica dels princi-
pals fets que han condicionat la his-
tòria de Catalunya. “Tot comença el 
1714. Allà comença un model d’es-
tat espanyol que ens ha portat fins 
on som avui”, va sostenir el ponent. 

Quant a les properes eleccions 
al Parlament, Hernández va reconèi-
xer que no es produeixen “en el mi-
llor marc possible, amb els candi-
dats a la presó o a l’exili, i amb part 
dels aparells de l’estat espanyol 
fent una agressió continuada con-
tra la ciutadania”.

En aquest sentit, el candidat 
de Junts Per Catalunya, va assegu-
rar que els votants han d’optar entre 
“una república o una colònia d’una 

“La solució per a Catalunya no 
està ni a espanya ni a europa” 

f.X. Hernàndez dimecres passat a la Sala de petit format de l’ateneu || R.gómez

monarquia bananera, entre una de-
mocràcia o un estat que tendeix a 
un posicionament cada vegada més 
totalitari i intransigent”.

D’altra banda, l’historiador va 
posar l’accent en què la solució per a 
Catalunya “no està ni a Espanya ni 
a Europa sinó a Catalunya” i va in-
cidir en què és moment de donar su-
port al govern legítim que “han fet 
fora de manera il·legal”. 

 rocío Gómez 

JUntS per CataLUnYa | CaMPaNya

Finalment, Hernández va apun-
tar que la clau de l’èxit per a Cata-
lunya és que continuï sent “un sol 
poble, una societat integradora 
malgrat que les forces unionistes 
intentin el nostre enfrontament”. 
En paraules de l’historiador, Catalu-
nya “sempre ha estat país d’inclu-
sió on tota la gent s’hi pot anar tro-
bant  per fer aportacions i enriquir 
la nostra cultura”. 

El PP de Castellar considera que el pròxim 21D “hi ha una oportunitat 
d’or per tancar una pàgina de la nostra història de la qual no ens en 
podem sentir orgullosos”. A través d’un comunicat que avança que tin-
dran una parada informativa aquest dissabte al Mercat, els populars cas-
tellarencs creuen que ha arribat l’hora a Catalunya “de tornar a la nor-
malitat” i defensen que la proposta del PP “defensa la ciutadania, lluny 
de fantasies independentistes”.  || RedaccIó

El PP de Castellar aposta “pel vot de la 
unitat per tornar a la normalitat”

pp | CaMPaNya

La Plataforma Castellar Unida ha convocat el proper diumenge una con-
centració a les 12 hores a la plaça d’El Mirador per “la unitat de Caste-
llar” i també per “donar-se a conèixer” entre els castellarencs. De mo-
ment, els organitzadors han confirmat que a l’acte assistirà el  president 
del PP de Castellar, Antonio Carpio, tot i que obren la convocatòria a tots 
els partits constitucionalistes que hi vulguin participar.  Durant la troba-
da de la plataforma, el quiosc de la plaça d’El Mirador restarà obert i ofe-
rirà servei de bar.  || RedaccIó

Concentració de la Plataforma Castellar Unida

DiUmenGe | aCte
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actualitat medi ambient

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

si domicilies el rebut de l’Impost 
de Béns Immobles a través de la 
teva entitat financera, pagaràs 
menys. estalvia’t un 1%.

Rebràs tota la informació que 
necessites a l’organisme de 
gestió Tributària de la diputació 
de Barcelona (oRgT), a el 
mirador, de dl. a dv. de 8.30 a 14 h.

DomiCiLiar L’iBi SUrt
a Compte 

tauler d’anuncis municipal

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

Dies: del 18 al 22 desembre
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, hem preparat 
un taller de bijuteria (collarets, 
braçalets,...). el dimecres 20, també 
per a famílies amb infants de totes 
les edats. 

I el dilluns 18 els nens i nenes del 
grup de grans anirem a escalar al 
boulder. 

I recordeu que seguim amb 
l’intercanvi de joguines!

taLLerS SetmanaLS 
De La LUDoteCa 

+ info: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

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

preSSUpoStoS 
partiCipatiUS 2018

+ info: 
tel. 93 714 40 40 

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

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

pròrroGa DiStintiU 
zona BLaVa fem DiSSaBte!

+ info: 
www.castellarvalles.cat 

l’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries 
fa aquest dissabte, com cada 
setmana, neteja intensiva a un 
indret del municipi: dissabte 16 
de desembre, pl. Catalunya.

properes setmanes:

Ds. 23 de desembre, parc de 
colobrers
Ds. 30 de desembre, can carner
Ds. 6 de gener, pl. lluís companys.

El 9 de desembre de 2014 tornàvem 
d’un pont plujós. Un episodi de forts 
vents, de més de 120 km/h, va ocasio-
nar nombrosos desperfectes al terme 
municipal de Castellar. El fet que la 
terra estigués tan humida sumat a la 
força del vent va provocar que cai-
guessin uns 150.000 arbres. A més, 
el vent va deixar al seu pas un pai-
satge de contenidors bolcats, murs, 
teulades i façanes esfondrades i se-
nyals de trànsit i mobiliari urbà amb 
evidents desperfectes, al nucli urbà, 
a les urbanitzacions i també als polí-
gons industrials. 

“És una de les catàstrofes més 
grans que ha patit el nostre mu-
nicipi, tot i que no vam haver de 
lamentar víctimes. Va ser un dia 
dels més intensos que he viscut 

De boscos a conreus

Part dels boscos 
arrasats fa 3 anys per la 
ventada són ara camps 
de conreu gràcies als 
permisos de rompuda

 Cristina Domene

terCer aniVerSari | VeNtaDes

com a regidor. El gabinet d’ur-
gència que es va crear vetllava, 
primer, per la seguretat. Després 
es van haver de fer altres tasques 
com obrir camins, perquè moltes 
cases van quedar aïllades o resta-
blir la xarxa elèctrica i telefònica, 
perquè molts cables van ser arren-
cats”, explica el regidor de Medi Na-
tural, Aleix Canalís. 

Els dies posteriors, l’Ajunta-
ment de Castellar va posar en marxa 
un pla d’acció extraordinari per gesti-
onar els danys basat en quatre eixos: 
la contractació de 25 persones en 
atur, la contractació d’empreses es-
pecialitzades per obrir camins i des-
brossar parcel·les, la creació d’una 
línia d’ajuts extraordinaris i la crea-
ció d’una oficina municipal d’aten-
ció als afectats.

La majoria de les zones bos-
coses de Castellar són de propietat 
privada. Una trentena de propieta-
ris forestals van quedar afectats i es 
van haver d’encarregar de netejar 
la seva finca. Tres anys després, en-
cara hi ha algunes zones que pel fet 
que són de difícil accés no s’han ne-
tejat. “Tenim de tot. Les zones de 
més fàcil accés es van poder ne-
tejar, però les més muntanyoses, 
alguns propietaris no van tenir 

la capacitat de fer-ho. Alguns van 
trobar empreses per vendre la lle-
nya o la biomassa, però la resta, el 
bosc l’ha anat absorbint i ara, bàsi-
cament, trobem soques i forats en 
mig del bosc, d’aquestes mateixes 
soques”, detalla Canalís. 

Sis d’aquestes propietats -Can 
Torrents, Can Cadafalc, Can Casama-
da, Can Juliana, La Soleia i el Puig 
de la Creu- van demanar permís a 
la Generalitat de Catalunya per fer 
rompudes en alguns àmbits dels bos-

cos més afectats; això els ha permès 
recuperar antics camps de conreu, 
crear-ne de nous o millorar les àrees 
de seguretat de l’entorn de les cases. 

Un dels propietaris, Ramon Ca-
samada, assegura que a la vida, de 
cada problema, se n’ha d’extreure la 
part positiva. “Vam perdre part de 
bosc, però hem recuperat part de 
camp, que és una inversió a llarg 
termini, però que avui dia és més 
rendible que tenir bosc. Dins de la 
desgràcia, li hem donat la volta”. 

Casamada explica que estan conre-
ant cereal seguint la mateixa rotació 
que feien fins ara.  

“Han fet de la necessitat, 
virtut. És interessant perquè si 
mirem fotografies antigues, Cas-
tellar estava plena de camps de 
conreu, que amb el temps es van 
veure colonitzades pels pins cre-
ant grans masses forestals. Ara 
aquests nous camps ens garan-
teixen biodiversitat i fan de talla-
focs naturals”, conclou Canalís.    

espais de la zona de Can Casamada que eren boscos abans de les ventades i que ara han esdevinguts conreus. || q.  pascual
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Divendres 15
“Les creences limitants i el poder 
del pensament”, a càrrec de Nuria 
Castro i Núria santander, del Centre 
Karuna. organitzada per tothicap, 
serà a les 18 h a les Golfes de Ca 
l’alberola. aportació: 3 €

Diumenge 17
12a Mostra de Caganers a la  Fira 
de Nadal. organització: Colònies i 
esplai Xiribec. serà durant el matí.

Diumenge 17
Classe de zumba solidària, d’11 a 
13 h  a la  sala Blava de l’espai tolrà 
amb música de M. Davis. Donatiu 
de 3 €. associació Zumberes de 
Castellar. 

Dijous 21 
Cinema: ‘Un intercanvi per nadal’. 
Preu 4 €, 1 euro per a La Marató. 
Horaris: 12 h, 16.30 h i 18 h.  auditori.           

aCteS De ‘La maratÓ’

CaSteLLar en Comú | 
saLUt

La situació de col·lapse del Taulí 
denunciat pels sindicats ha portat 
Castellar en Comú Podem a fer un 
comunicat que demana reobrir els 
serveis d’urgències del CAP a la vila, 
“fet que en gran mesura incidiria 
en descongestionar el servei d’ur-
gències del Parc Taulí de Saba-
dell”, apunten. Els ‘comuns’ soste-
nen que el nou govern que sorgeixi 
de les eleccions del 21D “ha de rever-
tir les retallades”. En aquest sentit, 
recorden que “una de les primeres 
retallades que CiU va fer el 2011 i 
que més han afectat a la igualtat 
d’accés als serveis públics van ser 
les retallades al CAP, i Castellar 
n’és un exemple”.

Finalment, els ‘comuns’ recor-
den que a través d’una proposta par-
lamentària seva es va instar el govern 
ha reobrir aquest servei, petició “me-
nystinguda” tot i que havia rebut 
el suport d’ERC i PDeCAT, forces 
polítiques que, segons Castellar en 
Comú, “ara fan demagògicament 
bandera d’agenda social als seus 
programes”.   || RedaccIó

Demanen reobrir 
les urgències 
del CAP a partir 
del 22-D

Diumenge 17 de desembre, se cele-
bra la 26a edició del programa La 
Marató, enguany dedicat a les ma-
lalties infeccioses. La iniciativa soli-
dària, que té l’eslògan “La investiga-
ció pot canviar la història”, es podrà 
seguir a través de TV3 des de les 10 
del matí a la una de la matinada, en 
un programa de 15 hores presentar 
per Helena Garcia Melero. El pro-
grama també es podrà seguir radi-
ofònicament a Catalunya Ràdio de 
la mà de Ricard Ustrel.  

Les malalties infeccioses són 
la causa d’1 de cada 3 morts al món i 
són un problema important de salut 
pública. Són causades per microor-
ganismes patògens (bacteris, virus, 
fongs i protozous) que entren al cos 
i es multipliquen, fins que produei-
xen la malaltia.Cada microorganis-
me s’instal·la i prolifera en un lloc di-
ferent del cos humà, depenent de la 
seva via d’entrada i característiques. 

Les malalties infeccioses són les 
protagonistes de La Marató de tV3
a Castellar s’organitzen diferents actes al llarg de la setmana per recaptar-ne diners

Classe magistral de zumba per festa major amb les zumberes de Castellar || cedIda

Les persones que porten pròtesis 
ortopèdiques o vàlvules cardíaques 
o neurològiques tenen un risc afe-
git de tenir infeccions oportunistes 
en aquests dispositius permanents. 

La majoria de malalties infecci-
oses es transmeten d’uns individus 
als altres i poden afectar qualsevol 
persona.Tothom tindrà unes quantes 

infeccions al llarg de la seva vida. La 
majoria són lleus, però algunes són 
molt greus i poden portar a la mort 
de manera ràpida. 

A Castellar, diverses entitats 
han organitzat activitats per recap-
tar diners i destinar-les a La Mara-
tó i a la investigació de les malalties 
infeccioses.  

SaLUt | soLiDaritat

 Cristina Domene
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Aquesta campanya 
de Nadal t’ho posem 
més fàcil!
Per compres superiors a 20 euros, 
els comerços adherits et regalaran 
vals de 30 minuts gratuïts per a 
l’aparcament subterrani 
de la plaça Major*.  
Només cal que ensenyis el tiquet del 
pàrquing al teu comerç.P

Del 22 al 24 
de desembre

APARCA i 
COMPRA

*Promoció vàlida els dies 22, 23 i 24 de desembre per als establiments adherits a la campanya, 
que indicaran la seva participació en algun lloc visible del seu local.

Amb el suport de :

L’Illa del Centre, en marxa
Reordenació del trànsit

Respectem la senyalització
i aconseguirem:

· Millorar la qualitat de l’espai urbà
· Pacificar el trànsit de vehicles
· Facilitar la mobilitat dels vianants
· Potenciar el centre comercial

Les obres als eixos principals de 
L’Illa del Centre han acabat. 
Per això, es posa en marxa una 
reordenació de la mobilitat.

Càrrega i descàrrega

Bicicletes

Vehicles de 
mobilitat reduïda

Residents

Serveis

Circulació limitada:
Carrers de l’Hospital, Mestre 
Ros ( des de Roger de Llúria), 
Sala Boadella i Montcada 

Excepte:

Carrers de circulació limitada
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nadalentitats

S’acosta el Nadal i aquest cap de setma-
na el comerç local ho viurà d’una forma 
molt especial. L’Associació de Comer-
ciants de Castellar del Vallès (Comerç 
Castellar) organitza de nou aquest any 
la Fira de Nadal i el Caga Tió a Caste-
llar del Vallès, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la vila. L’activitat es re-
alitzarà el diumenge 17 de desembre 
de 10 a 19 hores als carrers Sala Boa-
della, Hospital i Montcada.

Amb motiu de la proposta na-
dalenca, aquesta zona de Castellar 
s’omplirà d’una quarantena de pa-
rades amb productes molt diversos. 
Comptarà amb la participació d’es-
tabliments del petit i mitjà comerç de 
Castellar i també de fora de la vila, au-

el comerç local reviu aquest 
diumenge l’esperit del Nadal

els vilatans podran trobar una àmplia oferta d’elements nadalencs i articles de regal per aquestes festes .   || q. pascual

La Fira de Nadal es 
farà als carrers sala 
Boadella, Hospital 
i Montcada

tònoms, artesans i entitats i associaci-
ons. Tots posaran una paradeta amb la 
intenció de celebrar el Nadal a Caste-
llar, omplir d’ambient nadalenc el car-
rer i oferir productes i serveis per rea-
litzar les compres desitjades d’aquesta 
època de l’any. Per als més petits de la 
casa, s’oferirà novament la possibilitat 
de fer cagar un Tió gegant, per segon 
any consecutiu dins de la Fira de Nadal. 

La fira comercial també es com-
binarà amb d’altres activitats lúdiques 
i culturals que amenitzaran l’esdeveni-
ment. Per exemple, a les 17 h hi haurà 
xocolata amb melindros per a tots els 
visitants, a les 17.30h hi haurà una ac-
tuació musical en directe de la cantant 
castellarenca M.Davis. A les 18.30h es 
farà un sorteig d’obsequis de Comerç 
Castellar i d’entrades pel concert de 
Nadal programat a l’Auditori Muni-
cipal el dissabte 30 de desembre. La 
participació al sorteig serà possible 
amb la compra a les parades de la 
fira, on es donaran unes butlletes que 
s’hauran de dipositar a la parada de 
Comerç Castellar. Per optar als pre-
mis serà necessari assistir presen-
cialment a la fira a l’hora del sorteig.

gimcana de nadal

L’escola Kids&Us associada a Comerç 
Castellar oferirà una obra de teatre in-
fantil en anglès el dijous 4 de gener de 
2018 a les 17.30 h i una rifa nadalenca. 
Les entrades per assistir a l’activitat 
es podran aconseguir  amb la partici-
pació dels interessats a una gimcana 
comercial, fins al 4 de gener de 2018. 
La proposta pensada per Kids&Us 
rep el suport de l’Associació de Co-
merciants i la participació de 17 es-
tabliments més adherits a Comerç 
Castellar: Pastisseria Muntada, El Bo-
tonet, Lídia Vidal Florista, Pastisseria 
Andreví, Optimón Òptics, Impremta 
Castellar, Stop, Gemma Imatge, Pes-
sigolles, Ferreteria Sampere, La Bo-
tiga del Castell, Disscopi, App Infor-
màtica, Espai Lector Nobel, TAM 
Music, Luque & Luque i la Farmàcia 
Yangüela. A tots aquests comerços, 
els participants a la gimcana hi hau-
ran de fer una prova, perquè els posin 
el segell corresponent. L’objectiu dels 
participants serà aconseguir els 18 se-
gells per tal de poder bescanviar-los 
per l’entrada a la funció teatral i un 
número pel sorteig.  

 Jordi rius

CeC | PesseBres

Pujada ventosa del 
pessebre a la Castellassa

El 10 de desembre, va tenir lloc la 52 Pujada del pesse-
bre a la Castellassa de Can Torras. La jornada matinal 
va estar marcada pel fort vent que, al cim, va bufar du-
rant tot el matí. Prop d’un centenar de persones va acu-
dir a la convocatòria, una inicitiva del Centre Excursi-
onista de Castellar. El vent va fer dubtar els escaladors 
que acostumen a pujar el pessebre al cim de la roca per-
què les ràfegues eren fortes. Uns pocs van decidir-se a 
fer, com ja és tradició, l’ascensió al cim amb el pessebre, 
obra de l’artista i pessebrista castellarenc Josep Llina-
res. Mentre es pujava el pessebre, l’assistència va cantar 
nadales i es van repartir torrons, neules i vi dolç. La ca-
nalla va cagar el tió portat expressament a la Castellas-
sa, ben carregat de llaminadures. A poc a poc, la comi-
tiva excursionista va tornar cap a casa.   ||  m. anTúnez
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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.

Segons informació de l’Actual (set-
manari d’informació local) es pot 
interpretar que l’Associació de Ju-
bilats i  Pensionistes de Castellar 
del Vallès ha convidat a la Coral 
L’Olivera a fer un petit concert a 
l’Església de St. Esteve de Cas-
tellar. Tenim el goig d’aclarir-vos 
que és la nostra  Coral la que can-
tarà. Dirigida per l’actual directo-
ra, Montserrat Gurri. 
Des de començament de curs (oc-
tubre) la nostra Coral per votació 
dels seus membres varen decidir 
un nom per ella. Aquest nom és 
L’Olivera.
Agraïm, als comunicadors de l’Ac-
tual per la tasca que han fet d’in-
formació i recerca sobre les corals 
amb el mateix nom que la nostra, 
havent-se  trobat una de Castell-
dans, acompanyada per la seva di-
rectora Lluïsa Piñero i el pianista 
Gregori Farràs.
Demanem disculpes a aquestes 
persones per les molèsties que els 
podem haver causat.

Aclariment del Casal 
d’Avis de Castellar

 pepi ayllón (presidenta Casal d’avis 

de Castellar)

 partit Demòcrata (pDeCat) Castellar

 Decidim Castellar

questes paraules que 
el Conseller Josep 
Rull va pronunciar al 
míting del 12 de de-
sembre a Sabadell, en 
referència a la situa-

ció del seu empresonament per part 
de l’Estat, descriuen a la perfecció 
el que el PP, PSOE i Ciutadans han 
volgut fer a Catalunya amb el recol-
zament naïf del PSC. L’agressió de 
l’Estat contra Catalunya mitjançant 
la violència i la imposició de l’arti-
cle 155 està deixant molts símbols 
i molts més testimonis.
Un d’aquests símbols és Àngel Ros, 
alcalde de Lleida pel PSC. Enfront 
una situació d’espoli promoguda 
per l’Estat espanyol d’unes obres 
d’art que es trobaven al seu museu 

l març de 2013, el di-
rector de L’Actual no 
va permetre que es pu-
bliqués un article sig-
nat per una persona de 

Castellar a l’espai de la bústia. Deia 
que com que l’article anava signat 
per una persona que formava part 
d’un grup polític s’havia de publicar 
en l’espai d’opinió política. L’article 
qüestionava el  sou que rebia l’alcal-
de de Castellar a la Diputació de Bar-
celona i finalment no es va publicar 
a L’Actual. 
En l’Actual de la primera setmana de 
desembre d’enguany es publicava a 
la bústia un article de més de 60 lí-
nies, signat per l’hàbil regidor Pepe 
González, fent campanya implícita o 

A E

“Ens van voler humiliar. 
Ens van voler vexar. Però 
no se n’han sortit” L’Actual,  al servei de la 

gent del poble?

municipal, Ros vahaver d’escollir 
entre defensar la dignitat de la 
seva ciutat o donar suport el cop 
d’Estat promogut pel seupartit, el 
PP i Ciutadans. Donant un exem-
ple clar i vívid de per què el PSC és 
incapaç de defensar la dignitat del 
poble davant la superba imposició 
espanyola, Ros ha escollit no fer 
res. Aquest fet ha provocat que un 
Conseller de Cultura a l’exili, Lluís 
Puig (PDeCAT), gairebé a 1.500 km 
de distància, defensés millor Lleida 
que el mateix Ros, que s’hi troba i 
n’és l’alcalde.
Però Ros no és l’únic símbol que 
ensdeixa la ignomínia promoguda 
per l’Estat contra Catalunya. “Us 
imagineu veure part del govern de 
Catalunya emmanillat i darrere els 
barrots d’una presó? Aquesta és 
una imatge que no oblidaré mai”, 
confessava Rull en aquell mateix 
míting. Al posar a la presó els nos-
tres representants polítics de forma 
“preventiva” (pel risc que promo-
guin actes “violents”) no només han 

posat a la presó persones humanes 
amb fills petits i famílies; han posat 
a la presó les idees que els van por-
tar al govern, idees amb el suport 
d’una àmplia porció de la societat.
L’intentde l’Estat de sotmetre una 
gent pacífica a Catalunya mitjançant 
la ignomínia, la venjança i les vexa-
cions més importants mai vistes a 
l’Estat des de l’època pre-democrà-
tica no poden ser respostes amb la 
impunitat a les urnes. És un deure 
moral respondre a la violació amb 
rebuig o estarem donant llicència 
a que continuïn portant-la a terme.
Per més informació sobre la respos-
ta que nosaltres oferim, us convidem 
a assistir als nostres actes de cam-
panya a Castellar. El proper serà 
aquest proper dilluns, 18 de desem-
bre a les 20h a la Sala Valls Areny 
d’El Mirador, amb la participació del 
Dr. Pep Puig i Bosch, un dels grans 
experts en Ecologia i models d’ener-
gia sostenible al nostre país, candi-
dat a la llista de Junts per Catalunya 
a les eleccions del 21 de desembre.

no tant implícita, del PSC. Aquest fet 
ens confirma el poder que té l’equip 
de govern sobre el setmanari i que la 
direcció de L’Actual no aplica el ma-
teix criteri per a tothom.
Setmanalment els grups polítics dis-
posem d’un espai màxim de 20 líni-
es per poder-nos expressar i la ciuta-
dania 15. Sovint és complicat parlar 
d’alguns temes amb tan poc espai, en 
alguns casos, quan ens passem, ens 
reproven o si no és del grat de l’equip 
de govern, comprimeixen el text que 
el fa d’impossible lectura. 
En el consell de comunicació hem 
proposat diverses vegades que L’Ac-
tual ampliï l’espai d’opinió, que  hi 
deixin afegir imatges, que el faci més 
amè, però no ens n’hem sortit, tot fa 
pensar que a l’equip de govern,  qui 
realment dirigeix aquest mitjà, no li 
agrada que la ciutadania s’expressi 
crítica i àmpliament, potser hi veu 
massa perill per al seu futur electoral.
Podríem ser optimistes, i pensar que 

foto De La Setmana

Castellarencs a la manifestació de Brussel·les

La setmana passada, nombrosos catalans van ocupar Brussel·les per participar la 
concentració independentista sota el lema “ Europe, wake up “ [Europa, desperta], 
amb què l’independentisme civil va voler fer evident davant la comunitat interna-
cional l’aplicació de l’article 155 i l’existència de polítics i activistes a la presó per 
defensar les urnes. A més de participar a la manifestació que, segons dades de la 
polici belga, va aplegar unes 45.000 persones, molts dels catalans van aprofitar 
els dies festius de la setmana passada per fer una mica de turisme per ciutats del 
voltant com Bruges o Gant. Els castellarencs es van desplaçar en autocar -alguns 
amb l’autocar de l’ANC de Castellar, d’altres amb el de l’ANC de Terrassa o Mata-
depera, en cotxes particulalar o en autocaravana.   || TexT: RedaccIó / FoTo: cedIda

Tant de bo no haguéssim hagut de donar mai aquesta notícia, però tris-
tament ho hem de fer. Dimarts, ens va deixar en Toni Penalva, membre 
de la família pessebrista de Castellar des de fa molts anys. Un home molt 
generós, amb molt sentit de l’humor i molta energia.
Toni, trobarem a faltar els teus pessebres fets amb molta dedicació i 
traça; la teva passió pels detallets i les miniatures; la teva empenta per 
organitzar sopars i qualsevol cosa que impliqués reunir-nos al voltant de 
la taula, xerrar i unir-nos cada dia més; la quantitat infinita d’anècdotes 
que sempre ens explicaves... Trobarem a faltar moltíssimes coses de tu, 
però per sobre de tot, trobarem a faltar un amic. Un gran amic. Encara 
que tinguessis el pessebre a mitges, si veies que algú necessitava ajuda, 
eres el primer d’arribar i de donar un cop de mà. Tenies eines i soluci-
ons per a tot. Eres capaç de fer-nos riure en qualsevol moment i d’ani-
mar-nos quan semblava que no ens en sortíem. Gràcies per tot, company.
Ens costa molt entendre-ho. Et tindrem sempre present. Ens deixes un  
buit molt gran, però la memòria ens queda plena de records viscuts  ple-
gats. Et trobarem molt a faltar.
T’estimem, Toni. Descansa en pau.  || TexT I FoTo: gRup pesseBRIsTa de casTellaR

Condol per Toni Penalva

continua a la pàgina 11

29 gossos i 51 gats t’esperen. 

Sóc a Caldes animal

666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes 

M. a/e: caldesanimal@caldesanimal.org

Més animals per adoptar a: 

www.facebook.com/adoptamcastellar

Imagina que les mascotes 
ens fessin rics.

Tindríem les cases plenes 
de gats i gossos.

És una llàstima que només ens 
estimin i ens facin companyia.

No compris, 
adopta.
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opinió

illuns 18 de desem-
bre, és el Dia Inter-
nacional de les Per-
sones Migrades. Ens 
trobem davant la crisi 

humanitària més gran des de la II 
Guerra Mundial, on milers de per-
sones segueixen fugint de casa seva 
per diverses raons, i tots nosaltres 
(governs, institucions i ciutadans) 
en som còmplices.
Les causes que provoquen els mo-
viments migratoris forçats poden 
ser diverses: la guerra, la violèn-
cia, la manca d’oportunitats, les in-
justícies... És necessari incidir en 
l’origen d’aquests desplaçaments, 
però també en les polítiques que 
se’n desprenen, com aixecar murs 
o signar un acord UE-Turquia pel 
control de fronteres, perquè aques-
tes polítiques tenen conseqüènci-
es inhumanes i vulneren els drets 
humans. 
Des de l’any 2000, per exemple, 
han mort més de 30.000 perso-
nes al mar Mediterrani, i amb el 
desplaçament massiu de persones 
que fugien de la guerra de Síria, 
hem pres consciència del que feia 
temps que passava a prop de casa 

  refugiats d’arreu. || Joan mundeT

18-D Dia Internacional de 
les Persones Migrades

D pLaÇa maJor

Lliga dels Drets dels pobles

ve de la pàgina 10

són segures, perquè no poden exer-
cir el seu dret a la lliure circulació i 
anar a viure, estudiar o treballar on 
vulguin. Espanya té un control de 
fronteres exitós; signant acords bi-
laterals amb Marroc i altres països 
magribins i de l’Àfrica Occidental.  
Com a ciutadans podem reclamar 

vies segures i legals, podem visi-
bilitzar la vulneració de drets hu-
mans a la frontera sud i podem 
exigir polítiques favorables a l’aco-
llida de refugiats i integració d’im-
migrants. Si ho fem, contribuïm a 
construir una societat més justa i 
menys hipòcrita.

No podem mirar cap a un altre cos-
tat i per això el Dia de les Persones 
Migrades volem reivindicar els 
drets de totes aquestes persones 
migrades i refugiades que volen 
viure, com nosaltres, en llibertat i 
dignitat. Els drets humans no hau-
rien de tenir fronteres.

L’Actual ha fet un tomb, que a partir 
d’ara admetrà opinions ciutadanes, 
sense limitacions, però sabem que pe-
caríem d’il·lusos, no és la primera vega-
da que L’Actual censura escrits d’opi-
nió ciutadana que critiquen a l’equip de 
govern. Des dels inicis, massa sovint, 
L’Actual protegeix i potencia la imatge 
l’equip de govern, qui abusa de la seva 
majoria absoluta per orientar aques-
ta publicació, decidir com ha de ser el 
mitjà i que ha de dir. Des de l’oposició 
durant tots aquests anys no hem pogut, 
sabut, fer res més que denunciar-ho 
reiteradament i com podeu compro-
var sense aconseguir res, L’Actual és 
massa important per al PSC. És trist.

nostra, al Mediterrani, i en especi-
al a la frontera sud, la que és res-
ponsabilitat de l’Estat Espanyol. 
Persones, majoritàriament nois de 
països subsaharians, que intenten 
saltar la tanca o vorejar-la per mar 
en una embarcació precària. Totes 
elles volen arribar a les costes de 
Ceuta i Melilla per entrar a Euro-
pa, i ho fan per vies il·legals i que no 

 ferran rebollo flix*

l futur de les pensi-
ons està present en 
l’agenda política i eco-
nòmica de tots els pa-E

El futur de les pensions

cent defunció del seu cunyat, el 
Josep Lleixà, el Fabot.
El Toni ha estat un noi jove, ex-
tremadament vital, present cons-
tantment a la vida associativa 
del nostre poble, ja sigui pes-
cant amb la Societat Castellaren-
ca, mostrant la seva sensibilitat 
professional i artística al Grup 
Pessebrista, col·laborant amb 
Protecció Civil, participant de 
l’excursionisme, caçant bolets, 
tirant endavant amb empenta 
la seva empresa de construcció, 
i per sobre de tot, gaudint amb 
la família i amb els amics.
Ja trobem a faltar el teu somriu-
re encomanadís.
No dubteu a homenatjar-lo con-
templant la seva darrera obra 
d’art, “Visitació a Santa Isabel”, 
l’excel·lent Pessebre que va crear 
amb la seva dona, l’Eva. 
Visiteu l’Exposició de Pessebres. 
Allà on es sentia com a casa. Allà 
on malauradament ens vam tro-
bar per darrera vegada.
Tot el suport i l’escalf a la seva 
gran família.

*alcalde

ïsos desenvolupats, és la manera 
de garantir les necessitats d’una 
part de la població més vulnera-
ble que ja no pot treballar.
Cal tenir clar, que les cotitzaci-
ons a la Seguridad Social, no crea 
una bossa individual per a cada 
treballador/a, la fórmula utilit-
zada és la del repartiment, les 
pensions es paguen de les cotit-
zacions dels treballadors/es, que 
estan laboralment actius.
Tenint en compte el funciona-
ment del sistema de pensions, 
veiem clarament que la part més 
important és la contributiva, que 
depèn de les aportacions a la Se-
guridad Social dels treballadors/
es actuals, per tant per garantir el 
futur de les pensions és impres-
cindible que hi hagi el nombre 
més gran de treball i que sigui de 
qualitat, sense la precarietat ac-
tual (desafortunadament gràci-
es a la Reforma Laboral aplicada 
pel Gobierno Español), perquè es 
generin els ingressos suficients 
per fer front al pagament de les 
pensions. Cal destacar que a Ca-
talunya l’índex d’atur està 4 punts 
per sota de la mitjana espanyola.

És feina dels governs dotar a les 
empreses de les infraestructu-
res necessàries, com per exem-
ple mobilitat, per tal d’incentivar 
la competitivitat i el creixement 
del nostre teixit industrial, que re-
percutirà en més contractacions i 
de millor qualitat, unes millores de 
mobilitat que tant de temps fa que 
reclamem des de Catalunya, cor-
redor mediterrani, millor comu-
nicació de sortida de mercaderies 
al port de Barcelona, la no obliga-
torietat de fer escala a l’aeroport 
de Madrid en vols internacionals...
La sostenibilitat del sistema de pen-
sions Espanyol està en una situació 
complicada, el Fons de Reserva exis-
tent estarà liquidat al final d’aquest 
any 2017, segons Javier Pacheco 
Secretari General de CCOO, i no 
només l’espoli de la guardiola de les 
pensions sinó que es generarà un 
dèficit superior al 15.000 milions € 
anuals durant els pròxims 10 anys.
L’any 2011 aquest Fons de Reserva 
de la Seguretat Social era de 66.000 
milions € l’any 2016 el va tancar 
amb 15.000 milions €, només du-
rant l’any passat es van extreure 
20.136 milions €.

 ignasi Giménez*

a sobtada mort de 
l’amic Toni Penalva 
suposa un cop im-
mens per infinitat de 
motius, i més, quan 

encara restem colpits per la re-

L
Et trobem a faltar, Toni

Les pensions Catalanes ascendei-
xen a un import de 28.000 milions 
€. Segons l’economista Elisenda Pa-
luzie la diferència entre ingressos i 
despeses de les pensions és de -5% 
a Catalunya, mentre que a Espanya 
és de -28%. Amb aquestes dades a la 
mà podem treure la conclusió que en 
una República Catalana les pensions 
estarien més garantides que en l’Es-
tat Espanyol.
Hem de fer una reflexió profunda de 
quin és el futur que volem per Cata-
lunya, el dia 21 de Desembre tenim 
l’oportunitat de fer-nos sentir en-
cara més.

*regidor d’erC

Comèdia familiar · 70 min
Noruega · 2016
Versió doblada al català

Els tres fills de l’Andersen viuran un Nadal com cap altre; el seu pare i el Pare 
Noel han decidit intercanviar-se els papers. Organització: Ajuntament

Cinema per La Marató: Un intercanvi per Nadal

Dia: dijous 21 de desembre
Horaris: 12.00 h, 16.30 h i 18.00 h
Lloc: Auditori Municipal
Preu: 4 € (1 € es destinarà a La Marató)
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Tal com informava L’ACTUAL de la 
setmana passada, els embassaments 
d’aigua de les conques internes s’han 
situat al voltant del 49% de la seva ca-
pacitat. A Castellar, l’últim dia de pluja 
abundant va ser a mitjans d’octubre, un 
episodi de dia i mig de precipitacions, 
on van caure 82 litres per metre qua-
drat. En aquest sentit, segons dades fa-
cilitades per la regidoria de Medi Ambi-
ent de l’Ajuntament, els pous de la font 
de la Riera es troben a una profundi-
tat de 59,20 metres d’un total de 100 
metres de fondària. La manca de pre-
cipitacions ha propiciat que l’aqüífer 
propi del municipi es trobi en el nivell 
més baix des del febrer de l’any 2015. 

En aquests moments, segons in-
forma SOREA, empresa que gestiona 
el servei d’abastiment d’aigua a la vila, 
un 60% del consum d’aigua potable a 
Castellar s’abasteix de l’aqüífer propi, 
mentre que el 40% restant procedeix 
de la xarxa supramunicipal d’Aigües 
Ter-Llobregat (ATLL), a la qual es va 
connectar el municipi el setembre de 
2015. El regidor de Medi Ambient, 
Aleix Canalís, explica que la conne-

El projecte amb arrels castellarenques Resident Odontologia ha estat 
guardonat a la 4a edició del Concurs d’Idees Innovadores del Consell Co-
marcal del Vallès Occidental per la seva originalitat i gran valor social.  El 
matí de dimecres va tenir lloc el lliurament dels premis al Centre d’Em-
preses Industrials de Can Roqueta a Sabadell, un acte que va comptar 
amb el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ignasi Gi-
ménez, amb el regidor de Treball i Empresa de l’Ajuntament de Sabadell, 
Eduard Navarro,  i amb l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà. 

Enguany, el concurs ha rebut una quarantena de propostes que apos-
ten per un model econòmic social, solidari i sostenible. En el cas de Resi-
dent Odontologia, és un servei d’atenció bucodental a domicili adreçat a 
persones amb mobilitat reduïda o persones dependents.  

A més de Resident Odontologia, també han estat premiats els pro-
jectes Càtering social: “menjar bo i just”, Arte Paliativo i Bicinity Eco-lò-
gic.   Cal destacar que els guardonats rebran assessorament personalitzat 
per madurar i tirar endavant amb el projecte i una   aportació econòmica 
de 2.500 euros per impulsar el model de negoci.  || RedaccIó

La sequera situa l’aqüífer 
de la vila en el nivell més 
baix des de 2015

Premi del Consell Comarcal
 a Resident Odontologia 

el projecte es basa en un servei odontològic 
per a persones amb mobilitat reduïtda

meDi amBient | aBastaMeNt D’aiGUa empreSa | GUarDoNs

xió a l’ATLL “té per objectiu preci-
sament garantir l’abastament d’ai-
gua sense dependre exclusivament 
dels recursos hídrics propis”. També 
afegeix que, “en el moment actual de 
sequera, ens trobaríem en una situ-
ació molt més crítica si no disposés-
sim de la doble xarxa de subminis-
trament”.

El Servei Meteorològic de Cata-
lunya indica que l’Índex de Precipitació 
Estàndard (IPE) dels darrers sis mesos 
(maig–octubre de 2017) situa Castellar 
en una zona que compta amb un risc 
de sequera moderada. Aquest valor 
permet fer una avaluació del dèficit o 
excés de precipitació al territori i per 
a una varietat d’escales temporals. En 
aquest mateix sentit, Canalís afirma 
que “en l’actualitat les condicions de 
sequera no són tan alarmants com 
les de l’episodi del maig de 2008”, la 
situació de sequera més greu viscuda 
al país en el que va de segle XXI. Lla-
vors es va emetre un ban municipal en 
què es van arribar a impulsar restric-
cions concretes dels recursos hídrics.

 || RedaccIó resident odontologia van rebre el premi del CCVoC dimecres passat   || cedIda

oBitUari | 
toNi PeNaLVa (1972-2017)

Dimarts, va morir d’una insufici-
ència cardíaca el pessebrista Toni 
Penalva, de 45 anys. El castella-
renc, que era paleta de professió i 
tenia una empresa pròpia, era un 
dels membres més actius del Grup 
Pessebrista de Castellar i “sem-
pre ajudava a tothom en la rea-
lització dels pessebres”, apun-
ta el president de l’entitat, Ferran 
Batiste-Alentorn. Penalva era un 
gran aficionat a la muntanya i va 
escalar en diferents èpoques de 
l’any els grans cims dels Pirineus 
com el Pic de Bastiments, l’Ane-
to, el Mont Perdut, el Massís del 
Besiberri o el Pedraforca, el qual 
feia “gairebé a peu coix”,  recor-
da Batiste-Alentorn.

També era un gran aficio-
nat a anar buscar bolets i quan hi 
anava “portava caixes i caixes 
de rovellons i d’altres  bolets,  i 
anava lluny a buscar-los”, asse-
gura el president dels pessebris-
tes de Castellar.

D’esperit inquiet, sempre es-
tava disposat a fer coses pels al-
tres i organitzava els sopars dels 
pessebristes. A la darrera mostra 
de diorames, dedicada als  pesse-
bres del món,  Penalva va confecci-
onar el pessebre ‘Visitació a Santa 
Isabel’ juntament amb  Pau Altar-
riba i amb figures de la seva dona, 
Eva Lleixà.  || RedaccIó

Dol pessebrista

tapa d’un punt de connexió d’aigües de la vila. || aRxIu

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
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alan rovira: un campió sense límits
Una inacabable llista de títols catalans, estatals, 
europeus i mundials avalen la carrera d’una de les 
majors promeses del bike-trial a nivell mundial  

Ni més ni menys que 21 títols entre ca-
talans, nacionals, europeus i mundials -i 
deixant de banda l’incomptable número 
de campionats regionals-. El biker Alan 
Rovira pot presumir de tenir una carta 
de presentació impecable en el món del 
bike-trial. Rovira és, ara per ara, una 
de les majors promeses a escala mun-
dial d’un esport que en els últims anys 
ha viscut un creixement exponencial.

Tot i la seva joventut, amb només 
14 anys, ja és un vell conegut de l’es-
port  català i de la vila. “Amb només 
tres anys demanava una bicicleta 
de trial després que el meu pare em 
portés a Sabadell a veure una cursa”.  
Tant li va impressionar a l’Alan aquest 
esport, que tot i no venir-li de família i 
no tenir un referent proper, el petit ci-
clista s’entrenava com podia amb els 
obstacles quotidians. Saltant voreres, 
bancs i d’altre mobiliari urbà es comen-
çava a forjar la base d’un esportista que 
amenaça amb convertir-se en llegenda 
d’aquest esport.

Vuit campionats d’Espanya de 
Bike-trial i quatre més UCI, tres Copes 
d’Europa i tres campionats d’Europa, 
un mundial de bike-trial i un altre UCI, a 
més d’un mundial per equips conformen 
els principals èxits del castellarenc. El 
desdoblament actual d’aquest esport, 
auspiciat d’una banda per la Unió Ci-
clista Internacional (UCI) i d’altra per 
la Bike Trial International Union (BIU) 
consta de lleus canvis en el funciona-
ment de la competició -en BIU es pot re-
colzar els pedals per exemple- a banda 
de tenir el suport de les federacions la 
modalitat UCI.

“Si no entreno o agafo la bici 
cada dia em sento estrany” diu el 
pilot, que confessa entrenar sobre una 
hora diària damunt la bicicleta, des-
prés de passar pel gimnàs. El bike-trial 
requereix esforç físic, però sense des-

cuidar la concentració i un bon treball 
de constància. 

Ser un esportista d’elit des d’edat 
tan primerenca implica molts esforços 
i sacrificis personals en tots els àmbits, 
però l’Alan sempre ha tingut molt clar 
que no ha de descuidar mai la faceta 
d’estudiant, on aconsegueix unes notes 
excel·lents a tercer d’ESO.

A més d’aprendre, el biker aviat 
serà professor de l’escola de trial que 
porta el seu nom “ELBIXU”, un mal-
nom que li ve de quan era més petit i 
era tot un terratrèmol. L’escola creada 
al bike-park de Castellar fa poc més de 
dos anys, ja compta amb més de 40 pi-
lots, que aprenen la tècnica necessà-
ria per poder competir i emular l’Alan.

Rovira, però, no ha tingut mai un 
referent en dues rodes: “Mai m’he fixat 
en ningú en concret, no veig vídeos 
com fan altres, però sí que em fixo 
en com ho fa tothom” afirma mentre 
reconeix que “no he tingut cap ídol” 
en aquest esport.

Un esport amb el qual és molt difí-
cil guanyar-se la vida professionalment 
a la màxima categoria i de què l’Alan fa 
exhibicions  per cobrir un pressupost 
que sovint supera els 15.000 o 20.000 
euros per temporada. Fins i tot el pro-
grama ‘Tú sí que vales’ de Telecinco el 
va convidar quan tenia 8 anys a una gal-
la de cap d’any, en la qual va deixar bo-
cabadat el mateix Risto Mejide.

Fa una setmana, el pilot de l’Esco-
la de Trial “ELBIXU” aconseguia l’úl-
tim dels seus èxits amb un nou campi-
onat d’Espanya que dedicava a l’equip 
mèdic  que el va atendre a Viborg (Di-
namarca), durant la disputa del cam-
pionat del món, on es va trencar l’os del 
creixement del canell dret. Tot i acabar 
aconseguint diverses victòries, Rovira 
reconeix que aquest ha estat “un dels 
pitjors moments de la meva carrera 
esportiva” però aviat rememora els 
mundials d’Itàlia i Suïssa, on va acon-
seguir ser campió, per treure’s l’amarg 

són els que 
suma l’alan 

rovira

mUnDiaLS

3

  albert San andrés

regust de boca. Arribar a l’excel·lència 
esportiva des de tan petit fa que l’esforç 
hagi de ser màxim, ja que quan ets el rival 
a batre “no et pots adormir” i has d’evi-
tar que et passin al davant. El Bixu, en 
categoria Minime (BIU) i infantil (UCI) 
fins i tot ha competit -i guanyat- dues ca-
tegories per sobre de la seva, buscant ser 
més competitiu de cara al futur.

“El meu objectiu és arribar a elit 
-la màxima categoria- i aconseguir un 

campionat del món”, un repte on enca-
ra li queden uns quatre anys de marge, 
però que veient el seu palmarès, acon-
seguirà amb total seguretat.

En el món del bike-trial, el nom 
de Rovira ja fa trontollar als pilots 
més experts, que s’afanyen a guanyar 
títols abans que no arribi aquest jove 
castellarenc que no dona cap opció 
als seus rivals en la majoria de proves 
que disputa. 

L’alan rovira fent equilibri a la redacció de L’actual el dia de l’entrevista. || a. san andRés
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Hoquei Club Castellar: una afició sense fronteres

Jugadors i aficionats de l’HC Castellar junts al pavelló andorrà, després de la gran victòria a domicili. || cedIda

Si existeix a Primera Catalana una 
afició incondicional, amb prou es-
tómac per pair disgustos, entrega-
da per adornar d’èpica les victòri-
es i capaç de travessar la frontera 
per animar un equip que cueja, és 
la de l’HC Castellar. Els granes van 
guanyar 3 a 5 a l’Andorra HC i li van 
donar motius per confiar en ells. 

Com l’estudiant gandul que vol 
salvar la primera avaluació, o el fill 
díscol que s’ha de comportar per-
què ses majestats l’observen, l’equip 
busca oxigen a la classificació per 
passar un Nadal plàcid. Després de 
la victòria al Principat, el Castellar 
surt de les posicions de descens di-
recte. Per primera vegada se li acos-
ta l’horitzó de la mitja taula.   

Només un equip havia aconse-
guit guanyar a la pista de l’Andorra 
aquesta temporada. El trajecte és 
llarg, la pista és freda i l’hora de joc, 
intempestiva. En la visita dels gra-
nes, dues claus van decantar la ba-
lança: la capacitat resolutiva davant 
de porteria i la maduresa en els ins-
tants finals. Aspectes que van faltar 
en partits anteriors en què es van 
escapar punts en els últims cinc mi-
nuts de partit. Com en els enfron-

  Guillem plans

taments contra el CH Santa Perpè-
tua, el CP Monjos, el Caldes HC o el 
Lleida Llista.

Els dos equips es van repartir 
la custodia de la bola i de les ocasi-
ons. Els locals van fer recaure el pes 
ofensiu en xuts llunyans, des del mig 
de la pista. Però Sergio Ruiz era allà. 
Els granes aconseguien generar oca-
sions després de trenar jugades as-
sajades, però tampoc feien fortuna 
a l’hora de trobar el gol. L’Andorra 
es va avançar després d’enganxar la 
defensa despistada. Des de darrera 

L’equip grana 
surt del descens 
després de vèncer 
per 3 a 5 a la pista 
de l’andorra HC

porteria va col·locar la pilota ajusta-
da al segon pal de Ruiz, que no va ser 
a temps de tapar el forat. Minuts més 
tard, Xavi Vernet, que es va conver-
tir en un revulsiu ofensiu, va caçar 
una pilota que el porter andorrà va 
deixar morta a l’àrea. El partit tor-
nava a l’equilibri inicial.

La igualtat, que a la primera 
part va fer que els dos equips fossin 
conservadors, sense arriscar-se a 
carregar el marcador en contra, es 
va esquerdar a la segona meitat del 
partit. Armand Plans va assistir Ge-

rard Tantinyà, que, amb una forta re-
matada, va enviar la pilota al fons de 
la xarxa per l’escaira de la porteria. 
L’Andorra, però, va intensificar els 
esforços en atac per tornar a empa-
tar. Després d’insistir ofensivament 
va aconseguir fer el 2 a 2 desviant una 
pilota penjada des del mig del camp. 

L’emoció es va desembocar els 
darrers minuts de partit. I Gerard 
Galvan va ser decisiu. Després que el 
Castellar robés una pilota al mig del 
camp, el jugador castellarenc es va 
quedar sol davant del porter andor-

rà. Va ser prou hàbil per fintar-lo i fer 
el 2 a 3. Després d’això, l’Andorra va 
basar tot el perill ofensiu en jugades 
individuals. La defensa grana va ser 
prou sòlida per evitar que les ocasi-
ons es transformessin al marcador. 

El Castellar, aleshores, afron-
tava amb avantatge aquells darrers 
instants de partit. Aquells minuts 
en què ha perdut punts que els col-
locarien en una posició còmoda de la 
classificació. Els fantasmes dels par-
tits passats, però, no van aparèixer. 

Quan restaven 4 minuts, a cada 
atac l’Andorra canviava el porter 
per un cinquè jugador per provar 
d’empatar el partit aprofitant la su-
perioritat numèrica. A més, els dos 
equips estaven carregats de faltes, a 
punt d’arribar a la desena. Per tant, 
disposarien d’una falta directa. Per 
sort per als granes, en una jugada 
ofensiva, Gerard Galvan va fer el 2 
a 4, que eixamplava la distància al 
marcador. L’Andorra, amb cinc ju-
gadors en atac i sense porter, conti-
nuava buscant escurçar la diferèn-
cia amb xuts llunyans. Segio Ruiz 
va ser clau per evitar que entres-
sin. Després d’aturar un xut des de 
la frontal de l’àrea, Gerard Tantinyà 
va allunyar la bola al camp contrari, 
Marcel Montllor va aconseguir-la i 
va assistir Galvan, que, a porteria 
buida, va fer el 2 a 5. Quan faltaven 
quaranta segons, però, l’Andorra va 
tenir una falta directa. Nil Castellví 
va aconseguir fer el 3 a 5 definitiu. 

Després de la victòria, l’HC 
Castellar ocupa el 13è lloc a la clas-
sificació del Grup B de Primera Ca-
talana. Dissabte a la tarda podria 
avançar posicions, ja que jugarà a 
casa contra el CP Bell-Lloc, que és 
12è amb un punt més. 

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

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

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018

CAMPIONAT 
“LEAGUE OF 
LEGENDS”

DIMECRES 04/01
DE 17 A 20 H
OPENSURF D’EL MIRADOR

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

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

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

Berenar gratuït per a tothom!

Inscripcions gratuïtes fins al 29 de desembre. 
Bases del campionat i inscripcions a 
www.castellarvalles.cat/leagueoflegends
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L’Almeda, últim escull de l’any
el CB Castellar s’enfronta al tercer classificat en la 
lluita pel lideratge del grup 2 de Primera Catalana

En segona posició i un partit menys, el CB Castellar vol tancar l’any amb una victòria a domicili en-
front del Diffsalut Almeda de Cornellà de Llobregat. Després de la setmana de descans, els de Raúl 
Jodra visitaran la pista del tercer classificat (8-4)  i últim escull de l’any abans de l’aturada pel Nadal. 
Els castellarencs, que han quallat un inici de temporada sensacional, volen aconseguir una important 
victòria, enfront un rival directe en la lluita pel lideratge del grup dos de Primera Catalana. En cas 
d’aconseguir-ho hauran superat als quatre equips de la part alta de la taula, una dada important de 
cara a final de temporada, on l’average serà decisiu per jugar la promoció d’ascens.  || a. san andRés

BàSqUet | 1a CataLaNa

Amb la derrota per la mínima al camp del Manlleu (0-1) 
i una setmana de descans pel mig, la UE Castellar rebrà 
aquest diumenge (12:15 h) al Pepín Valls al Mollet UE, en el 
segon derbi de vallesos de la temporada.

Amb un balanç de cap victòria, tres empats i onze der-
rotes, la UE Castellar vol sumar els primers tres punts de 
la temporada al Pepín Valls, on ha sumat els tres aconse-
guits fins ara. Els de Juan Antonio Roldán, en evident cres-
cuda a les últimes jornades, recuperaran al sancionat Dani 
Quesada i esperen comptar amb alguna de les múltiples 
baixes per lesió, que enfront del Júpiter van arribar a les 13. 

A més, hi haurà una paradeta solidària a càrrec de 
l’Asociación Indigo, una ONG que actua a l’Illa de Mfanga-
no, a Kènia, on es recollirà roba d’estiu i calçat per a nens i 
nenes d’entre 3 i 8 anys i material escolar.  || a.s.a.

El Mollet, pròxim 
rival del Castellar

fUtBoL | 1a CataLaNa

Farners - sant cugat 2-3
Fe grama - sabadell B 2-1
cardedeu - lloret 2-1
Júpiter - Vic 0-1
mollet - Banyoles 1-2
san Juan - llagostera B 1-1
can Vidalet - manresa 0-3
la Jonquera - montañesa 2-3
manlleu - Ue Castellar 1-0

masquefa - santa perpètua 0-6
andorra - HC Castellar 3-5
sentmenat - monjos 6-5
sant cugat - Juneda 3-4
sant Just - cerdanyola 1-2
Bell-lloc - Vendrell 2-4
caldes m. - Riudebitlles 1-3
Reus ploms - Reus deportiu 19/0/18

lliçà - Vallseca 3-8
lloret - IsuR 2-7
montcada - Ripollet 7-7
sant Joan - premià 9-1
fS Castellar - arrahona 5-6
sant cugat - arrels 1-2
mataró - Vacarisses 3-6
Fe grama - montsant 4-3

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

fUtBoL fUtBoL SaLa BàSqUet HoqUei patinS
1a CataLaNa · GrUP i · 14 terCera DiVisiÓ · GrUP i, J11 1a CataLaNa· GrUP ii · J12 1a CataLaNa · GrUP B · J13

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

IsuR Fs 23 11 7 2 2
Ripollet Fs 22 11 7 1 3
cFs montcada 20 11 6 2 3
estel Vallseca 20 11 6 2 3
Fe grama 19 11 5 4 2
cFs ciutat de mataró 18 11 6 0 5
grups arrahona Fsc  18 11 6 0 5
ce Vacarisses 18 11 5 3 3
Fs montsant 18 11 6 0 5
sant cugat Fs 15 11 5 0 6
sant Joan de V. 13 11 3 4 4
aeFs arrels 13 10 4 1 5
F. lliçà d’amunt 12 11 4 0 7
premià de mar cFs 12 11 4 0 7
lloret costa-Brava 9 11 3 0 8
fS Castellar 1 10 0 1 9

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

CLaSSifiCaCiÓ  pJ pG ppCLaSSifiCaCiÓ pt pJ pG pe pp CLaSSifiCaCiÓ pt pJ pG pe pp CLaSSifiCaCiÓ pt pJ pG pe pp

Hc sentmenat 31 13 10 1 2
ll-llista Juneda 31 13 10 1 2
Hc sant Just 27 13 8 3 2
cn Reus ploms 26 12 8 2 2
cp monjos 24 13 8 0 5
cerdanyola cH 22 13 7 1 5
cH santa perpètua 20 13 6 2 5
ce Vendrell 20 13 6 2 5
cp Riudebitlles 17 13 5 2 6
Reus deportiu 15 12 5 0 7
andorra Hc 14 13 4 2 7
cp Bell-lloc 13 13 4 1 8
HC Castellar 11 13 3 2 8
pHc sant cugat 11 13 3 2 8
Hc caldes m. 10 13 3 1 9
cp masquefa 5 13 1 2 10

fUtBoL (Ue Castellar)

DiSSaBte 16 desembre
pepín Valls
09:30  aleví c – mercantil ce
09:30   aleví g – Terrassa  Fc
11:00     benjamí B – eF Ripollet 
11:00     benjamí c – Ripollet cF 
12:00     prebenjamí B – la Romànica 
12:00     benjamí e – la Romànica cF
13:00    fem cadet inf – eF Barberà
15:00     infantil a –  Rubí ue
17:00     juvenil a – sant quirze
19:00     juvenil B – mercantil ce

partits a fora
09:00    matadepera Fc -  aleví d 
09:15    eF sabadell -  aleví B 
10:00    manresa -  fem infantil aleví 
11:30    olímpic can Fatjó -  aleví e
12:00    cerdanyola -  prebenjamí a 
12:45    sant quirze -  benjamí a 
13:00    cerdanyola -  cadet B
13:00    canovelles ue -  cadet c 
15:00  matadepera Fc -  infantil c 
15:15    cerdanyola -  infantil B 

DiUmenGe 17 desembre
pepín Valls
10:00     aleví a – Tibidabo TR
10:00     aleví F – can Trias ud
12:15     amateur – mollet ueFc 
15:00     fem juvenil cadet – andorra
17:00     juvenil c – Badia
19:00     cadet a – sabadell Fc

partits a fora
10:05    eF sabadell -  benjamí d
14:15    eF Barberà -  fem aleví benj

aGenDa
setMaNa DeL 15 aL 21 De DeseMBre

HoqUei  (HC Castellar)

DiSSaBte 16 desembre
pavelló Dani pedrosa
15:30    fem 12 – caldes
16:30    iniciació B – seK catalunya
20:30  sènior – cp Bell-lloc

partits a fora
15:00   cp Vic -  iniciació a
16:30   cp manlleu -  infantil B
17:45    prebenjamí a – cp olesa

DiUmenGe 17 desembre
pavelló Dani pedrosa
17:00  prebenjamí a – cp olesa
18:30  aleví a – caldes

partits a fora
12:00 cp Voltregà -  Benjamí

fUtBoL SaLa (fS Castellar)

DiSSaBte 16 desembre
partits a fora
09:00  Ripollet Fs -  infantil B
14:15   santa perpètua -  benjamí a
14:15   cerdanyola -  aleví a
15:45   cn caldes -  cadet a
16:00   gonzález serra ce -  juvenil a
17:15   acció sant martí -  infantil a 
17:30   estel Vallseca -  sènior a

DiUmenGe 17 desembre
pavelló Joaquim Blume
09:00   prebenjamí a – montcada
10:15     prebenjamí B – natació sbd
11:30     benjamí B – Franciscans sbd
12:45    aleví B – montmeló ae
15:00   cadet B – grups arrahona
16:15     juvenil B – sant cugat Fs
17:45     sènior B –  matadepera cFs

BàSqUet (CB Castellar)

DiSSaBte 16 desembre
pavelló puigverd
09:00   premini  – cn sabadell
10:30     premini  – creu alta sabadell
16:30     cadet  – sant Ignasi
18:00     sènior B  – Virolai

partits a fora
09:00    ce maristes Rubí -  mini 
18:45    cB almeda -  sènior a 
19:30   cB Ripollet -  sots 25 

DiUmenGe 17 desembre
pavelló puigverd
09:00   infantil  – santa caterina 
10:30     preinfantil  – cB cerdanyola
12:00     sots 25 fem – Regina carmeli
19:00     sots 21  – Regina carmeli

partits a fora
12:45    Bàsquet pia -  cadet fem
16:00    cB can parellada -  júnior 

esports
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exposició del pintor miquel 
torrecilla a la galeria Subex 
de Barcelona

el 12 de desembre, el pintor caste-
llarenc  miquel Torrecilla va inaugu-
rar una exposició d’obres d’art a la 

garleria subex, situada al carrer de 
mallorca, 253, de Barcelona., que 
es podrà visitar de dilluns a dissab-
te, de 10.30 h a 14 i de 16.30 a 20.30 
h. l’artista s’inspira en el paisatge 
de la naturalesa. Torrecilla va néi-
xer el 25 d’agost de 1947 a sabadell.

quins fogons saquets 
d’aperitiu

aquesta setmana, les noies fogoneres 
ens porten un aperitiu per fer aquest 
nadal en algun dels àpats familiars. 

es tracta de la recepta d’uns saquets 
de pasta filo farcits de pollastre, poma 
caramelitzada i formatge fets al forn. 
un entrant boníssim que es pot deixar 
mig preparat el dia abans. podeu veu-
re’n el vídeo al Facebook de l’actual, al 
de quins Fogons i a  lacTual.cat

Divendres a les 21 h s’estrena a Cas-
tellar l’espectacle Ciara, de Bohe-
mia’s Produccions. L’obra es basa 
en un text de l’escocès David Har-
rower, traduït per Yannick Garcia, i 
està protagonitzada per l’actriu Àn-
gels Bassas. 

Ciara és un text d’un dels dra-
maturgs més aplaudits del moment 
a Escòcia i reconegut a nivell inter-
nacional, premiat per peces com 
Blackbird. “Jo el vaig conèixer 
perquè va venir a fer un curs de 
dramatúrgia a Barcelona, on jo 
m’havia apuntat”, recorda l’Àn-
gels Bassas.

Harrower li va explicar que es-
tava a punt d’estrenar el seu últim 
text per a una amiga actriu, molt co-
neguda a Escòcia. “I em va dir: tu 
seràs la Ciara espanyola”, diu Bas-
sas. Afegeix que “va ser un luxe que 
Harrower posés a les meves mans 
aquest text”, amb la traducció de 
Yannick Garcia.

El text és prosa poètica, “frases 
curtes, com un gran poema, amb 
vocabulari punyent i ritme molt 
trepidant”, confessa l’actriu.  Ella 
sola puja a l’escenari per oferir un 
monòleg al públic durant més d’una 
hora i quart d’espectacle.

Va trigar dos anys a aixecar el 
muntatge “perquè no volia fer-ho 
de qualsevol manera”. Amb Har-
rower i Garcia van optar per no va-
riar la localització de l’escena origi-
nal, que se situa a Glasgow, Escòcia. 

Va contactar amb la Cristina 
de Bohemia’s Produccions, i amb els 
directors Andrés Lima i Martí Tor-
ras, que codirigeixen el muntatge 
de Ciara. “Lima és el top ten en di-
recció, a Madrid, i el Martí també 
és un crack, a Catalunya”, comen-
ta Bassas, que va fer mig projecte a 
Barcelona i l’altra meitat a Madrid, 
amb els directors. 

El personatge protagonista de 

L’actriu Àngels Bassa és ‘Ciara’
La producció es 
pot veure aquest 
divendres a la sala 
de Petit Format 
de l’ateneu

  marina antúnez

brera’ “. Però sí que és”el text més 
difícil que he fet a la meva vida”, 
reconeix. 

Els temes que es tracten a 
Ciara són: l’ambient de la màfia, el 
món de l’art, “fent referència al 
món de l’espectacle, al paripé de 
les estrenes, quan t’has de ven-
dre”, però també el món de l’art com 
a refugi de la Ciara, com a espai de 
purificació. Un altre dels temes trac-
tats és la pèrdua, “ja que la Ciara 
perd el seu germà per culpa de les 
drogues”.

I un dels temes centrals, la pre-
sència masculina que influencia tota 
la vida de la protagonista, però que 
ella sap agafar per les regnes per 
salvar la seva vida. “Aquí és on apa-
reix la metàfora de la Geganta”, 
una dona que és capaç de no deixar 
que determinats patrons masculins 
de li imposin. “No és que sigui una 
obra feminista però sí que reivin-
dica el dret de les dones a marcar 
el seu camí”. 

L’ambientació de l’espectacle 
és eminentment blanca, simbolit-
zant una galeria d’art, on tot és mi-
nimalista. Als peus, “hi ha un marc 
on jo m’estic i que simbolitza un 
quadre”. A la paret, un quadre de la 
geganta, que en realitat és blanc. “El 
públic s’imagina la seva geganta, 
i això em fascina”. En aquest sen-
tit, Bassas intenta interpel·lar el pú-
blic, i baixa de l’escenari per parlar 
amb l’espectador, “l’espectador 
està en mi, encara que no pugi a 
l’escenari”.

El missatge de Ciara és espe-
rançador, perquè veus que és una 
lluitadora. Malgrat estar envolta-
da d’un món fosc i obscur, ella es re-
dimeix a través de l’art. “Fins i tot, 
amb sentit de l’humor”.  

Ciara és com “Il Padrino, en versió 
dona, el personatge del Michael,  
l’únic fill al marge dels negocis del 
pare, i que va acabar heredant”.
Ciara també és la nena que sempre 
han mantingut al marge de tots els 
negocis bruts del pare, filla d’un gàng-
ster escocès. “Aquí no ho sabem 
prou, però es veu que a Escòcia hi 
ha molta màfia”. 

I Ciara també és una dona forta, 
envoltada d’un món masculí, el poder 
del mascle la rodeja constantment. 
Ella té una galeria d’art “i intenta 
fugir, a través de l’art, de tot aquest 
món fosc”. 

Veure Ciara és veure una pel-

lícula en blanc i negre, amb un text 
molt irònic, molt fi i dur alhora. “Ha 
dit el públic que és com veure un 
thriller”, comenta Bassas, l’actriu 
que es transforma en molts perso-
natges. 

El muntatge es va estrenar ja 
fa dos anys al Teatre Acadèmia, i 
després, va seguir al Teatre de l’Ei-
xample, i ha seguit rodant per altres 
teatres catalans. “Ara em fa molta 
il·lusió venir també a Castellar, on 
hi tinc amic i amigues”.

Aquest no és el primer monò-
leg d’Àngels Bassas, ja que va prota-
gonitzar-ne un altre “quan només 
tenia 25 anys, el ‘Diari d’una cam-

L’actriu àngels Bassas interpreta del personatge de ‘Ciara’, de Bohemia’s produccions.  || cedIda

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 5 al 
 13 de desembre

Es necessita:
· 4 peons de jardineria (pla d’ocupació RmI)
· administratiu/va comercial atenció al client
· agent comercial assegurances
· coordinador/a àrea de muntatge
· Fuster ebenista oficial 1a
· gerocultor/a
· monitor/a de menjador – parla anglesa

· operari/ària fresadora cnc
· operari/ària de tallers mecanitzats
· professor/a d’italià
· professor/a d’anglès
· soldador/a
· soldador/a – tuber/a
· Tècnic/a recursos humans
· Transportista de camió cisterna
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La programació de teatre i música  
de la temporada hivern - primavera 
2018 de l’Ajuntament, que es progra-
ma a l’Auditori Municipal, comença 
dissabte 3 de febrer amb El metge de 
Lampedusa, un espectacle teatral  de 
Punt Produccions Teatrals SL, el Te-
atre Lliure i Temporada Alta basat en 
l’autobiografia del metge Pietro Bar-
tolo que interpreta en solitari l’actor 
Xicu Masó. El muntatge relata una 
vida dedicada a l’atenció dels exiliats 
que naveguen fins a Lampedusa des 
de les costes africanes.

Barbes de balena d’Els Pirates 
Teatre és previst pel 17 de febrer. In-
clou diferents disciplines artístiques: 
la paraula, la música, les imatges i el 

Ja són a punt els espectacles 
per al 2018 a l’auditori

ramon madaula, rosa renom, Jordi Bosch i Carles Canut, marieta Sánchez i Guillem Balart protagonitzen  ‘adossats’. ||  cedIda

 La temporada hivern-primavera inclou  7 propostes adultes i 3 familiars

aUDitori mUniCipaL | esPeCtaCLes

cos, que donen forma a la història de 
Dolors Aleu i Riera, la primera dona 
de l’estat espanyol que es va llicenci-
ar en medicina.

Dissabte 24, pel 10è aniversari 
de la Mostra de Cinema de Castellar 
del Vallès BRAM!, s’ha previst l’actu-
ació de la GIOrquestra, l’Orquestra 
Simfònica de Girona, que oferirà un 
concert Música de cine, amb arranja-
ments de Marc Timón.  
El 7 d’abril, la programació segueix 
amb música amb l’espectacle Ínfimit, 
de la coral In Crescendo. El teatre 
tornarà a l’Auditori el dia 14 d’abril 
amb Adossats, una història que in-
terpreten Ramon Madaula, Jordi 
Bosch, Carles Canut, Rosa Renom, 
Marieta Sánchez i Guillem Ballart. 
Per dissabte 21 d’abril s’ha previst un 
concert del músic Roger Mas, que 
porta a Castellar el seu disc  Parnàs.

La temporada es clourà dissab-
te 12 de maig amb la proposta Broma 
final, dirigida per Marc Angelet a 
partir del text de Jordi Casanovas, i 
protagonitzada per Anna Sahun, Er-
nest Villegas i Òscar Muñoz.

teatre familiar || Per al públic fami-
liar, l’Ajuntament ha programat tres 
propostes a l’Auditori. La primera, el 
dia 4 de febrer i es diu Endrapasom-
nis. Es tracta d’una història onírica 
i màgica recomanada a partir de 5 
anys, inspirada en un conte de Mic-
hael Ende, que parla de la por, del 
valor terapèutic dels contes i de com 
busquem solucions ben lluny quan la 
resposta pot ser dins de nosaltres 
mateixos. El dia 11 de març l’Escena 
Creativa SL presentarà Faboo, l’en-
cant de la imaginació. És una propos-
ta per a infants a partir dels 4 anys. 
El petit piano, del Centre de Titelles 
de Lleida, tancarà les propostes per 
al públic familiar el dia 8 d’abril. A 
través de la música d’Enric Grana-
dos, els espectadors podran endins-
ar-se en el joc escènic d’uns titelles i 
d’uns dibuixos animats que evoquen 
i descriuen el perfil artístic i humà 
d’aquest músic.

Tota la informació sobre els es-
pectacles de la temporada hivern - 
primavera i sobre la venda d’entra-
des es podrà cercar a partir de la 
setmana que ve als webs www.au-
ditoricastellar.cat i www.castellar-
valles.cat/teatreimusica.  

Diumenge dia 17, a les 12 hores, 
s’inaugura la 34a mostra de pes-
sebres a Sant Feliu del Racó, al 
carrer Doctor Puig, 2 (local soci-
al dels pessebristes). És previs-
ta la presència de les autoritats 
locals i els pessebristes. “Ja fa 8 
anys que estem a aquest local”. 

Com ja és habitual, a sant 
Feliu es podran contemplar 9 di-
orames “que aquesta any tenen 
com a tema comú, els ponts”, ex-
plica  Ignasi Froilán, president del 
Grup Pessebrista de Sant Feliu del 
Racó. “Es tracta d’un homenat-
ge a aquesta arquitectura que, 
al llarg dels anys, ha escurçat 
distàncies entre els pobles”, 
afegeix Froilán. 

Els pessebres estaran 
oberts, a més del dia 17 al matí, 
els dies 23 (de 12 a 14 h i de 18 a 
20.30 h), el 24 (matí), 25 (tarda), 
26 (matí i tarda), 30 (matí i tarda) 
i 31 (matí). També el 6 de gener 
(tarda), 7 (matí i tarda), 23 (matí 
i tarda) i 14 (matí); dia en que es 
farà la cloenda. Ja fa 8 anys que 
els pessebres de Sant Feliu es re-
alitzen al local de Ca La Pepeta de 
Sant Feliu.   || m. anTúnez

34a Mostra 
pessebrista 
a Sant Feliu 
del Racó

traDiCionS | saNt FeLiU

  marina antúnez

CampanYa

‘regala emocions, 
regala auditori’

L’Ajuntament ha posat en marxa 
enguany una campanya que té 
per objectiu animar la ciutadania 
a regalar durant aquestes festes 
de Nadal entrades i abonaments 
per als espectacles de l’Auditori de 
la temporada d’hivern-primavera 
2018 que engegarà el 3 de febrer.
Amb la campanya “Regala emoci-
ons, regala Auditori”, les persones 
que comprin entrades o abona-
ments de forma anticipada (per 
Internet al web www.auditoricaste-

llar.cat o bé al Servei d’Atenció Ciu-
tadana d’El Mirador –SAC–) podran 
presentar-les al SAC per sol·licitar un 
sobre regal on dipositar les entrades 
a partir de la setmana que ve.
Cal recordar que l’abonament als 
set espectacles que conformen 
la temporada que anirà de febrer 
a maig té un preu de 70 euros, 
mentre que les entrades individuals 
es podran adquirir per 12 euros 
cadascuna, si es fa la compra 
anticipada per Internet o a través 
del Servei d’Atenció Ciutadana.
El suport de regal també es 
facilitarà a les persones que 
adquireixin entrades anticipades 
dels espectacles de teatre familiar 
(la tarifa anticipada en aquest cas 
és de 5 euros per cada entrada). Un dels pessebres exposats. ||  cedIda
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El proper 17 de desembre, a les 18.30 
hores, tindrà lloc el tradicional Con-
cert de Nadal a l’església de Sant Este-
ve, amb el Cor Sant Esteve, el Kor Ítsia 
i la Coral Xiribec. “Enguany, farà 25 
anys que cantem junts aquest con-
cert”, explica Joana Vilaclara, de la 
junta de la Coral Xiribec.

El cor de grans i les noies del Kor 
Ítsia faran, enguany, “un repertori 
interpretat, gairebé tot, de forma 
conjunta”, diu el director dels cors, 
Jaume Sala. L’objectiu , aquesta ve-
gada, és “la recerca de timbres di-
ferents, alguns de més clàssics i, 
d’altres, amb colors més ètnics”, 
afegeix Sala.  Les peces del cor de pe-
tits, dirigit per Mireia Cadevall, inclou 
la ‘Cançoneta del bon tió de Nadal’, de 
Joan Llongueras; ‘El constipat’, tra-
dicional italiana; ‘Vénen els tres reis’; 
‘Cançó per anar a dormir’, de Guida 
Sellarès, i ‘L’arbre de Nadal’, de Fran-
cesc d’Assís. 

25 anys protagonitzant 
junts el Concert de Nadal

moment del Concert de nadal a l’església, de l’any  2016. || e. BenaVenT

el Cor sant esteve, Kor ítsia i Coral Xiribec tornen a l’església de st esteve

naDaL | esGLésia De saNt esteVe

El Cor de grans i Kor Ítsia ofe-
riran ‘El cant dels ocells’; ‘Changes’, 
d’Audrey Snyder; ‘Flow gently weet 
Afton’, de Bill Douglas i Robbie Burns; 
‘Fantasia de Alalá’, tradicional de Galí-
cia; ‘Adiemus’, de Karl Jenkins; ‘Edel-
weiss’, de R. Rodgers i O. hammers-
tein; ‘Jingle Bells’, de James Pierpont, i 
‘Go, tell it on the mountain’.  Dani Gar-
cia acompanyarà al piano les peces, 
així com també les conjuntes amb la 
Coral Xiribec, que seran ‘Adeste Fi-
deles’, ‘Joia en el món’ i ‘Porta foc’.  El 
repertori propi de la Xiribec, dirigida 
per Andreu Brunat, serà un tema de 
Bolívia titulat ‘Huahuanaca’; ‘Un ro-
saret eixia’, de Pretorius, ‘La pastora 
caterina’, “amb la que hem assajat 
uns moments còmics que encara 
no desvetallarem”, diu Brunat, i ‘Ya 
viene la vieja’, una popular de Castella.

Aquest repertori de la Coral Xi-
ribec serà la tercera vegada que es 
mostra al públic. “Es va estrenar el 
dia 2 a Ca nyelles (Garraf) i el tor-
nem a fer aquest dissabte 16 a Va-
carisses”, diu  Brunat.   

La Creu Roja Joventut ha programat dos espectacles en el marc de la campa-
nya de joguines que organitza l’associació. Per dissabte 16, a  les 17.30, hi ha 
una sessió de contes per a petits amb la popular ronadallaire Rosa Fité. S’ha 
programat a la Sala de Petit Format de l’Ateneu amb el nom ‘Una de pasto-
rets!, un espectacle infantil on es posen de relleu les nostres tradicions nada-
lenques a través d’una divertida i entranyable història de pastorets amb tite-
lles. Per participar-hi cal aportar una joguina.  El mateix dia, a les 21.30 h, Fité 
presentarà de nou ‘Spa mocions’, per a adults. Als espectacles, s’explicaran 
els projectes adreçats a la joventut organitzats per la Creu Roja  ||  m. a.

La formació local Lòxias -batejat en honor a l’epítet que es va donar al 
deu Apol·lo- actua aquest dissabte a partir de les 22.30 h al bar Cal Calis-
só. El grup -format pel Jan, l’Albert  i l’Angèlica- actua per segona vega-
da al local. Interpretaran un concert de rumba catalana amb versions de 
cançons rock i folk en català, anglès i castellà.  || RedaccIó

Teatre solidari per Nadal, amb Rosa Fité

Concert de Lòxias aquest dissabte

rosa fité durant el seu espectacle ‘Spa mocions’. || cedIda

teatre | ProPostes

múSiCa | CaL CaLissÓ

  marina antúnez
+ ConCert De naDaL

Durant le festes de Nadal i any nou, 
Ràdio Castellar fa una programació 
especial on destaca l’emissió en 
diferit del Concert de Nadal de les 
Corals Sant Esteve i Xiribec. En 
concret, es podrà escoltar els dies 
de Nadal i Sant Esteve a les 13 i a les 
20 h, i els dies de Cap d’Any i Reis, 
també a les mateixes hores. També 
es podrà trobar a partir de la set-
mana vinent al servei de Ràdio a la 
Carta de l’emissora al portal www.
lactual.cat. L’emissora també farà 
programes especials amb nadales 
i contes els dies de Nadal i Sant 
Esteve a càrrec d’Òscar Cardona.

ràdio Castellar            
emetrà l’actuació per 
nadal, Sant esteve, 
Cap d’any i reis

BreUS

pla de prevenció d’incendis forestals

avís per a vianants, ciclistes i usuaris:

L’aDF de Castellar està duent a terme 
obres de manteniment al camí de Caste-
llar a Mas Canyelles, l’alzina Balladora i 
Can Cadafalc.

Mentre durin els treballs, està prohibit 
l’accés a tota persona aliena a l’obra 
per motius de seguretat
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Dissabte dia 16, a les 17.30 hores, s’inicia 
l’acte benèfic que ha programat la Casa 
de Andalucía de Castellar del Vallès per 
l’Asociación Española contra el Cáncer.

El IX Encuentro de Coros Rocie-
ros Por Villancicos tindrà lloc a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà i estarà presen-
tat, com ja és habitual, pel castellarenc 
Xavi Sánchez.

Enguany, hi particparan el Coro 
Pastora y Reina, de Santa Coloma de 
Gramanet; la Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío, de Sabadell; el Coro 
Alba Rociera, de Sentmenat; el Coro 
Amigos PAra Siempre, de Can Rull; 
el Coro Almas Marismeñas, del barri 
d’Els Merinals de Sabadell; el Cuer-
po de Baile de la Casa de Andalucía de 
Castellar del Vallès, i el Coro Aires Ro-
cieros Castellarencs, de Castellar. L’en-
trada és gratuïta i oberta a tothom. Per 
a més informació es pot contactar amb 
els responsables a través del telèfon 
937148739 i 669770954.   || m.a.

IX Encuentro Por Villancicos, contra el càncer
aCte BenèfiC | Casa aNDaLUCía CasteLLar

Inspirada amb la polifonia de Bach, 
però forta i moderna, l’obra ‘Mag-
nificat’ de John Rutter, interpreta-
da per la coral And & Cat, va om-
plir l’església Sant Esteve. Entre 
músics i cantaires, Gregorio Rodrí-
guez va ser capaç de dirigir més de 
100 intèrprets de l’orquestra i el cor 
de l’Acadèmia d’Arts Escèniques de 

el concert litúrgic d’and&Cat 
omple l’església de sant esteve 

La coral va 
interpretar un 
obra litúrgica de 
John rutter

Baza (Granada), dels cors de l’Orfeó 
de Sabadell, de l’antic cor del Con-
servatori de Terrassa i del cor de la 
Capella de Música Burés (de Castell-
bell i el Vilar).

La peça de la litúrgia catòli-
ca, un càntic bíblic completat l’any 
1990, és “especialment agradable 
de tocar i d’escoltar”, segons el di-
rector. Rodríguez explica que és una 
oració a Maria que es du a terme per 
aquestes dates, properes a la festivi-
tat de la Puríssima Concepció. La se-
gona part de Magnificat es basa en 
el poema “Of a Rose, a lovely Rose”, 
un poema anònim anglès.

ConCert | esGLésia saNt esteVe

Encara que l’acústica no era la 
millor, amb l’església plena de gent, 
la música balsàmica de Rutter va om-
plir l’espai de calidesa. “Hem gau-
dit molt de ser aquí”, va assegurar 
Rodríguez.

En acabar, el director es va di-
rigir al públic per convidar-lo a se-
guir les actuacions de la coral, a Sa-
badell i a Terrassa. Rodríguez, a més 
d’agrair la disposició del rector de 
l’església Sant Esteve, Txema Cot, 
i la col·laboració de l’Ajuntament de 
Castellar, va desitjar poder tornar a 
ser a la vila en un futur per oferir un 
altre concert.   guIllem plans

La coral and&Cat, en acció a l’església de Sant esteve, està formada per 85 cantaires aproximadament. || g. plans

Concert rociero que va tenir lloc el desembre de 2016. || a. paReRa
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agenda del 15 al 24 de desembre de 2017

DivenDres 15 
 
16 h - propoSta 
tastet de futbol sala i hoquei 
interior 
Pavelló Joaquim Blume 
org.: Comissió d’atenció a persones 
amb discapacitat 

18 h - XerraDa 
“Les creences limitants i el poder 
del pensament” 
a càrrec de Núria Castro i Núria 
santander, del Centre Karuna 
sala de les Golfes de Ca l’alberola 
org.: tothicap 

20 h - Cinema 
Blade runner (1982) 
auditori Municipal · org.: ajuntament 

21 h - teatre 
Ciara, de Bohèmia’s produccions 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: ajuntament, amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona 

22.30 h - Cinema 
Blade runner 2049 (2017) 
auditori Municipal · org.: ajuntament 

22.30 h - múSiCa 
festa final de trimestre 
SonaSwing, amb marc martin 
quartet · sala Blava de l’espai tolrà 
org.: sonaswing 
 
 
 
Dissabte 16  
 
De 10 a 13 h - eSport 
tecnificació de rugbi 
Pistes municipals d’atletisme 
org.: rugbi Club Castellar del Vallès  

11 h i 12.30 h - múSiCa 
Concert de nadal de tam music 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: tam Music 

11.30 h - múSiCa 
Concert de nadal petits músics 
auditori Municipal 
org.: acció Musical Castellar  
Col·laboració: artcàdia 

11.30 h - ConteS 
L’Hora del Conte infantil:  
el secret del pelegrí 
a càrrec de Bufanúvols 
Biblioteca Municipal antoni tort 
org.: Biblioteca Municipal 

12 h - JoCS 
Juguem amb els contes 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres 
org.: Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres 

17 h i 19 h - múSiCa 
audicions d’hivern d’espaiart 
església de sant Feliu del racó 
org.: espaiart 

17.30 h - ConteS 
espectacle de contes de nadal 
per a infants 
a càrrec de rosa Fité 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: Creu roja Joventut 

17.30 h  - múSiCa 
iX encuentro de Coros rocieros 
por Villancicos 2017 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: aires rocieros Castellarencs 

18 h - teatre 
i love 80’s 
auditori Municipal 
org.: teB Vallès i Comissió d’aten- 
ció a persones amb discapacitat 

19 h - propoSta 
quinto penya Solera 
Local de la Penya solera Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

19.30 h - múSiCa 
actuació de Grups de Combos 
moderns de l’escola de música 
artcàdia 
Cal Calissó · org.: artcàdia 

21.30 h - teatre 
teatre per a adults: Spa mocions 
a càrrec de rosa Fité 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: Creu roja Joventut 

22.30 h - BaLL 
nit de ball amb el Duet zenit 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: tot Ballant 

22.30 h - múSiCa 
Concert de Lòxias 
Cal Calissó · org.: Cal Calissó 
 
 
 
Diumenge 17  
 
De 10 a 19 h - fira 
fira de nadal 
C. sala Boadella, Montcada i Hospital 
org.: Comerç Castellar · Col·laboració: 
ajuntament i Deejays del revés 

Matí - propoSta 
12a mostra de Caganers 
Fira de Nadal 
org.: Colònies i esplai Xiribec  

De 10.30 a 11.30 h - propoSta 
pràctica de qi Gong (Chi Kung) 
Parc de Colobrers 
org.: associació Cultural per l’ense- 
nyament del Qi Gong 

D’11 a 13 h - propoSta 
Classe magistral de zumba solidà 
ria amb motiu de La marató de tV3 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: associació Zumberes de Castellar 

12 h i 16.30 h - Cinema 
Gru 3. el meu dolent preferit 
auditori Municipal · org.: ajuntament 

12 h - múSiCa 
Conte de nadal, de Charles 
Dickens 
amb el Cor de la Nit, soM·Night i 
Musicorum · església de sant Feliu 
del racó · org.: Parròquia de sant 
Feliu del racó i espaiart 

12 h - inaUGUraCiÓ 
exposició de pessebres de Sant 
feliu del racó 
Ca la Pepeta (pl. Dr. Puig, 2) 
org.: associació Grup Pessebrista 
de sant Feliu del racó 

12 h - propoSta 
missa i concert a càrrec de la 
Coral de Cantaires de Can feu de 
Sabadell 
església de sant esteve 
org.: Parròquia de sant esteve 

12.30 h - XerraDa 
“La democràcia sempre gunya” 
sala de Petit Format de l’ateneu 
amb Núria Picas i Marc sanglas 
org.: erC 
 

18 h - BaLL 
Ball a càrrec d’ostres, ostres 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: amics del Ball de saló 

18 h - XerraDa 
“Una mirada oberta, des de l’as-
trologia, al moment social i polític 
de Catalunya” 
a càrrec de Joan Uyà · C. Puigvert, 3 
2n porta 10 · org.: Lasaladeser 

18.30 h - múSiCa 
Concert amb el Cor Sant esteve, 
el Kor Ítsia i la Coral Xiribec 
església de sant esteve · org.: Coral 
sant esteve i Coral Xiribec 

18.45 h - Cinema 
rosalie Blum 
auditori Municipal · org.: CCCV 
 
 
 
DiLLuns 18 
 
18 h - XerraDa 
sala Lluís Valls areny d’el Mirador 
amb Josep Puig · org.: PDeCat 
 
 
 
Dimarts 19 
 
17.15 i 18.30 h - múSiCa 
audició de nadal conjunt  
de guitarres 
sala de Petit Format de l’ateneu 
org.: artcàdia 

19 h - propoSta 
ple municipal 
Ca l’alberola · org.: ajuntament 

20 h - propoSta 
Club de lectura en anglès: 
Skipping Christmas, de John 
Grisham · Biblioteca Municipal 
org.: Biblioteca Municipal 
 
 
 
Dimecres 20 
 
9.30 h - propoSta 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
sortida des de la porta del CaP 
org.: ajuntament i Àrea Bàsica de salut 

19 h - múSiCa 
Concert de nadal de l’emm  
torre Balada 
auditori Municipal · org.: escola 
Municipal de Música torre Balada 

19 h - preSentaCiÓ 
presentació del llibre Haz que 
ocurra, de tamara marín 
a càrrec de l’autora 
Carrer Major, 29 · org.: La Centraleta 

20 h - propoSta 
Lectura: “Salut mental: Jo també!” 
a càrrec de membres de l’etC 
Biblioteca Municipal · org.: suport 
Castellar i Biblioteca Municipal 
 
 
 
Dijous 21 
 
17 h - propoSta 
Xocolatada i amic invisible 
Pl. Calissó 
org.: ajuntament (Castellar Jove) 

12 h, 16.30 h i 18 h - Cinema 
Cinema per La marató:  
Un intecanvi per nadal 
auditori Municipal · org.: ajuntament 

 
DivenDres 22 
 
18 h - propoSta 
nadal al Casal Catalunya 
Casal Catalunya · org.: associació  
de Jubilats i Pensionistes 

tarda - propoSta 
espectacle de màgia pels carrers 
Carrers de la vila  
org.: Comerç Castellar 

21 h - BaLL 
festa final de trimestre de 
SwingCopats 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: swingCopats 
 
 
 
Dissabte 23 
 
Matí - propoSta 
espectacle de màgia pels carrers 
Carrers de la vila 
org.: Comerç Castellar 

De 9 a 21 h - eSport 
V torneig de nadal de voleibol 
Pavelló de Puigverd · org.: Futbol 
sala Castellar 

D’11 a 14 h - propoSta 
ambaixador al mercat 
Mercat Municipal 
org.: Mercat Municipal i Grup il·lusió 

11.30 h - propoSta 
Got talent Castellar 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Zona Dansa Castellar 

17 h -  múSiCa 
Concert de nadal a càrrec de m. 
Davis i marta Brucart 
església de sant esteve 
org.: Parròquia de sant esteve 

18 h -  BaLL 
festa Country 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: amics del Ball de saló 

De 19 a 20.30 h -  propoSta 
8è pessebre Vivent de  
Sant feliu del racó 
sant Feliu del racó · org.: Pessebre 
Vivent de sant Feliu del racó 

19 h -  propoSta 
24a plantada del pessebre 
Jardins del Palau tolrà 
org.: Colònies i esplai Xiribec 

19 h - propoSta 
quinto penya Solera 
Local de la Penya solera Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

De 20 a 00 h - propoSta 
quinto Cal Gorina 
Cal Gorina · org.: Cal Gorina 

22.30 h -  BaLL 
Ball de nadal - final d’any 
a càrrec del Duet Camelot 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Pas de Ball i tot Ballant 
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farmàCieS De GUàrDia 
 
 
DiVeNDres 15 roS 
DissaBte 16 permanYer 
DiUMeNGe 17 permanYer 
DiLLUNs 18 ViLà 
DiMarts 19 eUropa 
DiMeCres 20 ViCente 
DiJoUs 21 YanGÜeLa 
DiVeNDres 22 CaSanoVaS 
DissaBte 23 roS 
DiUMeNGe 24 roS 

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 Vicen45te 
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

“Si es fa nosa o no es fa nosa no s’ha de preguntar mai. S’ha de saber veure”
Mercè Rodoreda

@florinatta @ara_lk @viajar_es_vida21
nature and autumn saillagouse nit de sushi!

memòrieS De L’arXiU D’HiStòria 

inStaGram · @lactual 

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74 -  937 14 32 50 

info@luxurybeauty.es 

Micropigmentació 
de celles

Recoma-
nació

penúltima

antonio penalva martínez
 45 anys  · 12/12/2017

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

Enguany s’han diagnosticat 10.000 casos més 
de càncer a dones espanyoles des del 2015. 
Una xifra esgarrifant que no deixa indiferent 
a ningú. A Luxury Beauty tampoc. És respon-
sabilitat de tots fer alguna cosa al respecte, tot 
i que ser un gest simbòlic. 
A causa de malalties com el càncer, situacions 
d’estrès agut o una depilació excessiva, pot 
produir-se una important caiguda de cabell 
i desgavell en les nostres celles. Afortunada-
ment, aquest problema ja té solució: la micro-
pigmentació, i a Luxury Beauty oferim aquest 
tractament totalment gratuït a totes aques-
tes dones valentes, les nostres amigues, filles, 
mares i companyes que lluiten contra el càncer. 
La micropigmentació de celles consisteix en 
dipositar pigments en la zona que es desitja 
repoblar amb l’ajut d’una agulla d’una punta 
– per dissenyar els pèls- o de tres i cinc pun-
tes – per crear densitat i/o efecte d’ombreig-.  
És un tractament indolor on els traços s’apli-
quen amb moviments fins que simulen dibui-
xar diminutes plomes. Amb aquesta tècnica, 
el pigment només penetra en les capes més 
superficials de la pell, oferint resultats més na-
turals i amb una alta efectivitat i durabilitat. 

Talment com una tela paisatgística d’un dels bons pintors del nostre poble, veiem aquesta pinto-
resca imatge d’un burro que el castellarenc Eulogio Cózar ha tret a pasturar en els camps que hi 
havia entre la plaça Major i la carretera de Sentmenat. Aquí, més endavant, s’hi aixecarien dos 
blocs de pisos, i ara mateix se n’hi construeix un tercer. L’Eulogio, a hores extres, feia feines de 
pagès en aquestes terres de can Codina i cal Gorina.  || col·leccIó: Joan monTes || auuToR: anTonI 

monTes ||  aRxIuHIsToRIacasTellaR@gmaIl.com ||  FaceBooK.com/aRxIuHIsToRIa 

passeig de la plaça major, vers 1960

www.castellarvalles.cat
www.auditoricastellar.cat

especial marató Blade runner Gru 3. el meu dolent preferit rosalie Blum
20.00 h - Blade Runner (1982)
22.30 h - Blade Runner 2049 (2017)

12.00 h i 16.30 h 18.45 h

Aquest divendres Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

Divendres 15 de desembre 17 de desembre 17 de desembre

CiÈNCia-FiCCiÓ
Versió doblada 
Durada: 117 min i 163 min
país: estats Units

aNiMaCiÓ 
Versió en català • 2017
Durada: 90 min
país: estats Units
Direcció: Kyle Balda, 
Pierre Coffin, eric Guillon

CoMÈDia · Versió original 
subtitulada · 2015
Durada: 97 min · país: França
Direcció: Julien rappeneau
intèrprets: Noémie Lvovsky, Kyan 
Khojandi, alice isaaz, anémone, 
Philippe rebbot, sara Giraudeau, 
Camille rutherford, etc.

sessió especial en divendres 
que inclourà les projeccions de 
les dues pel·lícules de la saga 
Blade runner. La proposta 
començarà amb el film de ridley 
scott i continuarà amb el film de 
2017 que se situa trenta anys 
després dels esdeveniments que 
succeeixen a la primera pel·lícula. 
ambdós films compten amb 
Harrison Ford en el paper de 
rick Deckard.

Sinopsi: Balthazar Pratt, un 
antic nen estrella obsessio-
nat amb el personatge que va 
encarnar durant els anys 80, 
demostra ser el pitjor enemic 
a qui en Gru ha hagut d’en-
frontar-se fins al moment.

Sinopsi: La vida de Vicente Machot 
transcorre entre la seva perruque-
ria, el seu cosí, el seu gat i la seva 
mare dominant. Un dia, coneix per 
atzar la rosalie Blum, una dona mis-
teriosa i solitària, i està convençut 
de patir un déja-vu, creu que s’ha 
trobat amb ella alguna altra vegada.
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la contra

Jordi recordà

Abans donava més 
importància al tema 
tècnic, ara al relacional

Ambientòleg

c
e

d
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a
Fundador de l’empresa INSTA-Serveis Jurídics Ambien-
tals, aquest castellarenc viu a cavall entre França- ara a 
Nimes-   i Catalunya.  Va guanyar el Premi de Recerca de 
la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
perserverant
Un defecte que no pots dominar?
soc despistat
Una persona que admires?
cada persona té un tret especial i únic
Un paisatge per descobrir?
montserrat,  cultura i paisatge
quin plat t’agrada més?
xai a la brasa
Un color
Verd
Un animal?
el rossinyol
Una cançó?
‘Forever young’ de Bob dylan
Un llibre?
‘cartes d’un cristià tranquil’  de J.Torrents
Un record de Castellar?
el paisatge de la mola
Un comiat?
Fins aviat

”

“

· formes part de les primeres pro-
mocions d’ambientòlegs de Ca-
talunya.  Deuria haver molt camp 
per recórrer...
No va ser ben bé així.  Els estudis de 
ciències ambientals són vocacionals 
i els fas perquè creus que el medi am-
bient és un tema molt important. El 
que ens vam trobar jo i altres com-
panys quan vam sortir al mercat és 
que la gent no coneixia què era un 
ambientòleg. Estàvem un pas per en-
davant del que la societat encara re-
clamava. És a dir,  hi havia una sensi-
bilització de la societat més o menys 
sòlida sobre la importància del medi 
ambient, però això no es traduia en 
llocs de feina concrets. Això va fer 
que bona part de la nostra tasca per 
trobar feina era explicar que existí-
em i diferenciar-nos de biòlegs o de 
geògrafs. Va haver molta feina de sa-

ber-nos identificar i d’explicar què 
èrem capaços de fer.

· La feina d’un ambientòleg és ac-
tualment molt transversal?
Sí, la feina és tan transversal i com-
plexa que l’ambientòleg s’ha anat col-
locant en llocs diferents. Per exem-
ple,  tinc una companya que treballa 
en temes de contaminació atmosfè-
rica  a Barcelona, d’altres han estat 
professors, d’altres que treballen  a 
nivell internacional en el  canvi cli-
màtic, temes tecnològics...

· tu mateix has hagut de fer for-
mació complementària en ges-
tió del paisatge, de medis aquà-
tics i en dret ambiental. aquests 
tres camps serien la teva espe-
cialització?
La meva especialització és adap-
tar-me i tenir ganes d’aprendre. Això 
m’ha portat a aprofundir en temes 
que en aquell moment m’interessa-

ven. En el mercat laboral és molt im-
portant saber-se adaptar, ser flexible 
i aprendre coses noves. Més que ser 
molt bo tècnicament o estar especi-
alitzat en algun tema, el més impor-
tant és saber respondre davant les 
problemàtiques. Això vol dir tenir ca-
pacitat per tenir una lectura trans-
versal, saber relacionar els temes i, 
sobretot, ser resolutiu.

· Has fet diversos projectes a ità-
lia, frança i escòcia. per la teva 
experiència, diries que hi ha col-
laboració entre les diferents ad-
ministracions a nivell europeu?
Ho hauríem de veure cas per cas per 
saber què és el que passa. El que està 
clar és que bona part de la capacitat 
d’un país  o d’una administració per 
poder reaccionar depèn per mi de 
tres elements claus:  la capacitat dels 
ciutadans de fer força, que els polí-
tics prenguin mesures i que hi hagi 
un pressupost per tirar-ho endavant.

 · què fa la teva empresa inSta-
Serveis Jurídics ambientals?
L’objectiu de l’empresa és abordar 
la prevenció i la reducció de l’impac-
te ambiental a partir d’utilitzar els 
instruments jurídics. Ens hem ado-
nat que des del punt de vista tècnic 
és molt important fer coses però des 
del punt de vista normatiu, si no hi 
ha una regulació, és difícil tirar enda-
vant la protecció del medi ambient.

· Vas ser a Carcassona, ara t’es-
tàs a nimes. què hi fas?
Treballo a Catalunya i França. Ara 
estem intentant portar a terme un 
projecte transfronterer sobre el 
canvi climàtic. A França estava tre-
ballant en temes de gestió de l’aigua  
a Carcassona i ara estic a Nimes. Al 
gener, me’n vaig a prop de  Besiers. A 
Nimes i a Besiers estic treballant en 
acompanyar els agricultors perquè 
utilitzin tècniques que siguin menys 
contaminants, amb menys pestici-

des i productes químics. D’aquesta 
manera,  es podrà protegir l’aigua 
subterrània.

·i els pagesos com s’ho prenen?
Aquí ve un dels grans aprenentat-
ges que estic fent. Potser al principi 
de la meva carrera donava més im-
portància als temes més tècnics i ara 
m’estic adonant de la importància del 
tema relacional, de com dialogar amb 
una persona amb la qual tens punts 
de vista que són molt diferents  fins 
on podem arribar i què podem fer. 
Amb els agricultors passa això. Si 
vas als temes tècnics, et miren com 
dient: tu qui ets per dir-me com haig 
de fer la meva feina.  Ara m’he format 
en com generar diàleg en situacions 
difícils utilitzant tècniques de justí-
cia restaurativa. Acompanyant-lo 
en el canvi, l’agricultor se sent d’una 
forma molt diferent respecte a si li 
imposes les coses que s’han de fer. És 
tota una nova forma de treballar. 

  Jordi rius


