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Setmanari d’informació local

Gemma Olivares Royo, que va debutar al torneig de veterans, és la primera dona que s’ha incorporat al primer equip dels Gossos de Castellar. || Q. PASCUAL

Rugbi 
a la vila

espoRts | 13

el Rugbi Club Castellar va 
organitzar el 1er  torneig  
de veterans i va presentar la 
primera jugadora del primer equip

Presència 
castellarenca 
al judici pel 9N

polítiCa | P07

S’acosta la 
9a edició 
del BRAM!

Cinema | P18
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Dissabte 18 de febrer 

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

Divendres 24 de febrer

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

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

17.30 h – Pl. Calissó
Arribada oficial d’en Carnes-
toltes, rei del Carnaval

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

Dissabte 25 de febrer

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

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

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

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

Diumenge 26 de febrer

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

Consulta el programa 
complet i les normes de 
la Rua a: 
www.castellarvalles.cat/carnaval

Proposta adreçada a famílies i 
docents amb fills/es/alumnes 
de 8 a 18 anys

Dijous 16 de febrer
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Hora: 21 h

XERRADA
“Comunicació adequada 

entre adolescents a 
l’entorn 2.0”

A càrrec de 140 Comunicació SL

Més informació: 
www.castellarvalles.cat 

Organització: 
Ajuntament i PEC

publicitat
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el tema de la setmanaensenyament

El curs 2017-2018 es comença a per-
filar amb el calendari de visites i jor-
nades de portes obertes a les escoles. 
El primer centre en obrir les seves 
portes serà el Col·legi El Casal, aquest 
mateix dissabte 11 de febrer, al que se-
guiran la resta de centres educatius de 
Castellar en un calendari que s’allar-
garà fins al 15 de març. “Recomano 
que els  pares i mares acudeixin a 
la majoria de portes obertes de les 
escoles perquè veuran la diversitat 
dels centres, la seva categoria, les 
diferents maneres que tenen d’ex-
posar”, explica la regidora d’Edu-
cació, M.Antònia Puig. Iniciar  l’eta-
pa educativa és un procés important 
i també suposa una gran decisió “ja 
que diposites el teu fill en mans d’un 
seguit de persones que t’han de ga-
rantir una confiança i si la tens en 
el centre escolar que has triat, molt 
millor”.  L’any que ve iniciaran el curs 
uns 204 infants de 3 anys.

La regidora d’Educació ha afe-
git que les portes obertes són “una 
magnífica oportunitat” per conèi-
xer  “l’escola, els professionals 
que atendran els seus fills, el pro-
jecte que defineix el centre”.  En 
aquest calendari de portes obertes 
(veure quadre adjunt) no s’inclo-
uen les escoles municipals de mú-
sica Torre Balada i  la d’Adults, per-
què funcionen de manera diferent. 
En el cas de l’escola Torre Balada 
es fan diferents activitats obertes 
a tothom abans que comencin les 
preinscripcions. 

no tanca cap classe

De cara a l’inici de les classes al se-
tembre, Puig ha deixat clar que no 
tancarà cap curs, tot i el descens de 
la natalitat dels darrers anys. “No 
sabem encara el nombre d’alum-
nes que hi haurà per classe, supo-
so uns  25, però si es fa una bona 
distribució, si les famílies fan bé la 
preinscripció, els grups no seran 

s’obre la porta al nou curs 2017-18

Pares, mares i alumnes sortint de l’escola El Sol i La Lluna el febrer de l’any passat. || ArxiU

Comencen les portes obertes de les escoles de cara a un curs on no es tancarà cap classe tot i el descens de natalitat

 Jordi Rius

tan nombrosos”.
Castellar és zona única escolar, 

és a dir que un nen o nena pot ser es-
colaritzat a qualsevol escola de Cas-
tellar independentment de l’àrea del 
municipi on visqui la família. La Ge-
neralitat acaba de fer públics els cri-
teris de prioritat per aquest proper 
curs  al seu web i s’atorgaran 40  punts 
per un nen que ha de ser escolaritzat 
en un centre on ja hi hagi un germà. 
Puig subratlla que “el que hem de 
tenir cura és posar més d’un cen-
tre a l’hora de fer la preinscripció 
perquè si només en posem un i no 
entrés el nostre fill, anem directa-
ment a la cua de qualsevol centre 
on hi hagi una vacant”. 

També  es té en compte com a 
criteri la discapacitat (igual o supe-
rior al 33%) de l’alumne o alumna, 
dels seus progenitors, o els germans 
o si els escolars pertanyen a una fa-
mília nombrosa o monoparental.   

CURS 2018-2019

S’anul·laran els 
punts per malaltia 
digestiva crònica

El departament d’Ensenyament  
de la Generalitat de Catalunya 
anul·larà els punts complementaris 
de la preinscripció per malaltia 
digestiva crònica (com la celiaquia, 
entre d’altres) a partir del curs 
2018-19 per prevenir la segregació 
escolar i també les trampes a 
l’hora de fer la preinscripció.
Enguany, no es podrà aplicar el canvi 
perquè no hi ha temps de modificar 
el decret d’admissió d’alumnes, 
però com a mínim s’intensificaran 
les mesures de control. En tot cas, 
en aquest pròxim curs es vigilarà 

que realment es tracti d’una malaltia 
digestiva crònica que pugui afectar 
el desenvolupament de l’alumne 
a l’escola i no només una al·lèrgia 
a un aliment concret. Actualment 
les malalties digestives cròniques 
que afecten el sistema digestiu, 
endocrí o metabòlic sumen un 
barem de 10 punts a la preinscripció. 
Ensenyament ha detectat que hi ha 
famílies que utilitzen la celiaquia per 
poder entrar a l’escola que volen i no 
a la que els tocaria per proximitat. 
Una altra de les mesures que 
s’implantarà el curs 2018-19 
per evitar la segregació és la 
incorporació de punts específics 
per als centres d’alta complexitat. 
És a dir, que, entre d’altres 
mesures, es podran donar punts 
específics a famílies no immigrants 
per facilitar la seva entrada a 
centres amb molta immigració.

11 de Febrer 
Col·legi El Casal 
D’11 a 13 h, xerrada informativa i visita 
guiada. Visites al 93 714 67 51 

3-4 de Març 
FEDAC-Castellar 
Xerrada informativa sobre infantil i 
primària el 3 de març i sobre eso el 
dia 4. Visites tots dos dies.   
Visita personal al telèfon 93 714 53 85 

6 de Març 
Escola Mestre Pla 
a les 18 h, xerrada informativa i una 
visita a l’escola. Visites personals al 
telèfon 93 714 53 85 

7 de Març 
INS Puig de la Creu 
a les 17.30 h una reunió exclusiva per 
a pares i mares. més endavant, es 
planificaran visites específiques  

8 de Març 
Escola El Sol i La Lluna 
Dos torns per a la visita: a les 11.15 h i 
a les 15.15 hores 

8 de Març 
INS Castellar 
a les 17 h, jornada informativa 

9 de Març 
Escola Joan Blanquer  
Xerrada informativa i visita guiada 

13 i 14 de Març
Escola Emili Carles-Tolrà
De 15 a  16.30 h xerrada informativa

14 de Març
Escola Sant Esteve
a les 17 h, xerrada i visita posterior

15 de Març
Escola Bonavista
Visita en dos torns: a les 9.15 i 15.15 h. 
Concertar al telèfon 93 714 41 95

CALENDARI DE PORTES 
OBERTES A LES ESCOLES
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Per a més informació sobre el 
funcionament del procés: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS
2017

Què és?
• Procés dotat amb 150.000 euros 
en concepte d’inversions: 100.000 
euros es destinaran a propostes 
que tinguin un pressupost màxim 
de 50.000 euros cadascuna (IVA in-
clòs) i 50.000 euros es destinaran 
a propostes que tinguin un pressu-
post màxim de 10.000 euros ca-
dascuna (IVA inclòs)

Qui pot presentar propostes?
• Persones empadronades a Castellar 
del Vallès.
• Entitats i grups de persones que 
constin al registre municipal.
• Consell d’infants.

Com es poden presentar?
Omplint una fitxa que es pot trobar:
• A la web municipal.
• Presencialment al SAC.

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

Del 3 al 12 de març de 2017
9a Mostra de Cinema de Castellar del Vallès

Organització: 
Comissió organitzadora 

BRAM! (Club Cinema
Castellar Vallès i Ajuntament)

actualitat

El diumenge 5 de febrer, l’Assemblea 
Llibertària de Castellar va fer públic 
que ha ocupat un solar, tot i que ja fa 
dues setmanes que treballen sobre 
el terreny que es troba a Can Carner, 
entre la Ronda del Turuguet i la car-
retera de Sabadell.

Des de l’entitat asseguren que 
els 13.000m2 que ocupa el solar s’han 
“guanyat al capitalisme”. L’objectiu 
de l’ocupació és construir un espai so-
ciocultural autogestionat. “La idea 
era alliberar algun espai i buscant 
vam trobar aquest terreny, que 
ens donava moltes possibilitats 
tant pel que fa al material, com 
per l’espai i la situació”, explica un 
membre de l’Assemblea Llibertària 
de Castellar. 

Quant als usos que li donaran al 
solar, l’entitat detalla que rehabilita-
rà el terreny per instal·lar una zona 
destinada a la bioconstrucció, una 
àrea artística, una zona d’horta, un 
espai de pícnic i un parc. “Tothom 
qui ho vulgui podrà tenir la seva 
parcel·la a l’hort. A més volem fer 
recitals, concerts... Hi haurà una 

l’assemblea llibertària 
ocupa un solar a Can Carner
Volen rehabilitar el 
terreny per crear un 
espai sociocultural 
autogestionat 

zona d’escenari”, exposa un mem-
bre de l’Assemblea.

En aquestes dues primeres set-
manes d’ocupació al solar de Can Car-
ner han dut a terme tasques de des-
brossament i de neteja. “No és un 
projecte nostre. Des de l’Assembla 
Llibertària de Castellar l’impulsen 
però és obert a tothom que tingui 
una idea o vulgui fer una aporta-
ció. És un espai molt gran”, detalla 
un membre de l’entitat. 

De moment, l’Assemblea Lliber-
tària no ha pogut localitzar el propie-
tari del solar, tot i que asseguren que 
han posat en marxa gestions per fer-
ho. Des de l’entitat remarquen que 

CAN CARNER | oCupaCió

compten amb el suport veïnal per 
seguir endavant amb el projecte.  
“Els veïns estan a favor. Això ens 
reconforta i enforteix la iniciati-
va. Aquest espai porta una dèca-
da abandonat i està en molt mal 
estat. Ha portat molts problemes 
de brutícia. Creiem que el projec-
te es justifica per sí sol”, conclo-
uen des de l’Assemblea Llibertària 
de Castellar. 

En un comunicat de l’entitat, 
que tot just celebra el seu primer ani-
versari, afegeixen que no són “única-
ment un actor crític amb les políti-
ques locals” sinó també  “un espai 
de transformació social”.  

Primeres tasques de rehabiltació del solar || CEDiDA

  Rocío Gómez 

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez i mossèn Joaquim Fluriach, com a 
vicepresident de la Fundació Privada Obra Social Benèfica (OSB), van sig-
nar a finals de gener el protocol addicional per al 2017 del conveni subscrit 
entre ambdues institucions, aprovat el novembre de 2015 i vigent des de 
gener de 2016. El document fixa l’aportació econòmica del consistori a la 
Fundació per a aquest any en curs, de conformitat amb el pressupost apro-
vat per a aquest exercici. Així, s’estableix que l’Ajuntament aportarà, d’una 
banda, 142.300 euros corresponents al retorn dels préstecs que l’OSB havia 
formalitzat històricament per al finançament de les obres de construcció 
i adequació de l’equipament. D’altra banda, pel que fa a inversions noves 
o despeses de reparació, manteniment i conservació d’equipaments, l’im-
port màxim subvencionable serà de 52.700 euros, que es destinaran a les 
obres d’un pla d’autoprotecció (PAU) i a l’adquisició d’equipament i instal-
lacions tèrmiques (calderes i calefacció). A més de signar el protocol addi-
cional per al 2017, Giménez i Fluriach van signar també la modificació del 
conveni que regula les relacions entre l’Ajuntament i l’OSB, que canvia la 
redacció del pacte tercer del document.  ||  rEDACCió

El veïnat de Sant Feliu del Racó i de les urbanitzacions de la vila (Can Font-Ca 
n’Avellaneda, Aire-Sol A-B, Aire-Sol C, Aire-Sol D, El Balcó, El Racó, El Balcó 
de Sant Llorenç, Cal Joan Coix i Les Arenes) rebrà a casa a partir de la setma-
na que ve un quadern i un plànol d’autoprotecció amb l’objectiu que disposin 
de la informació necessària per garantir la seguretat en cas d’incendi forestal. 
D’una banda, es farà arribar als domicilis un quadern d’autoprotecció que re-
cull informació bàsica sobre precaucions a tenir en compte per evitar incendis 
forestals, consells per preparar correctament les cases i les parcel·les amb l’ob-
jectiu de reduir el risc d’incendi i, finalment, les indicacions que cal seguir per 
actuar en cas d’incendi forestal. El quadern conté, a més, una fitxa retallable 
que cal omplir si en aquell habitatge es donen condicions especials d’evacuació, 
com poden ser que hi resideixin persones amb alguna malaltia o discapacitat o 
que no es disposi de vehicle propi. Aquesta fitxa es pot retornar a l’Ajuntament 
o bé es pot enviar mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciocivil@cas-
tellarvalles.cat. En total es repartiran 2.000 plànols i quaderns.   ||  rEDACCió

BENESTAR SOCIAL | aCoRD

URBANITZACIONS | inCenDis

Protocol addicional per al 2017 amb l’OBS

Quadern d’autoprotecció i plànol per al 
veïnat de Sant Feliu i les urbanitzacions

BREUS
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habitatge

60 habitatges ocupats irregularment a la vila

Des de fa ja alguns mesos, l’ocu-
pació irregular d’habitatges buits 
s’han convertit en un tema cabdal 
en l’agenda política, també a Caste-
llar del Vallès. Des de l’àmbit muni-
cipal s’ha confeccionat, amb el su-
port de la Policia Local i dels tècnics 
de Serveis Socials, un cens dinàmic, 
“perquè cada dia es van produint 
ocupacions i desocupacions, però 
estem al voltant de 60 habitatges 
ocupats irregularment, que es 
concentren bàsicament en les di-
ferents urbanitzacions, algunes 
també en el nucli urbà”, explica 
l’alcalde de Castellar i president 
del Consell Comarcal del Vallès Oc-
cidental, Ignasi Giménez.

Les administracions es veuen 
amb la dualitat de, per una banda, 
tenir present la prohibició legal de 
les ocupacions i de l’altra l’obligació 
d’exercir una protecció per a totes 
aquelles famílies vulnerables que 
passen per una situació difícil. “Ens 
preocupa moltíssim perquè gene-
ra una sèrie de conflictes i hem de 
ser capaços de generar resposta, 
tot i que des dels ajuntaments, de 
vegades, no tenim els recursos 
necessaris, perquè ens manquen 
eines”, assegura l’alcalde.

Aquestes ocupacions generen, 
de vegades, altres problemes, com 
per exemple, els subministraments 
de serveis i la incomprensió dels 
grans tenidors, normalment bancs. 
“És difícil contactar amb ells, fa 

ADMINISTRACIÓ | oCupaCions iRReGulaRs

temps que demanem que cedei-
xen aquests habitatges per gesti-
onar-les a través de l’Oficina d’ha-
bitatge de l’Ajuntament i també 
de vegades, es generen conflictes 
amb el veïnatge, problemes de con-
vivència”, diu Giménez. A més, se-
gons l’alcalde i president del Consell 
Comarcal, hi ha constància de pre-
sumptes màfies que estan operant 
als municipis del Vallès Occidental 
i que s’estan aprofitant de la situa-
ció de vulnerabilitat de les famílies. 

preocupació a la comarca

El Consell Comarcal del Vallès Occi-
dental va organitzat divendres pas-
sat una jornada sobre les ocupacions 
irregulars d’habitatge buit per a l’ori-
entació de l’acció pública al Vallès 

Occidental.  “La sessió és fruit de 
l’acord d’alcaldes del passat mes 
de setembre en el qual vam copsar 
la necessitat de fer unes jornades 
perquè els municipis poguessin ex-
posar la problemàtica que tenen 
sobre les ocupacions irregulars 
d’habitatge”, va explicar  Giménez.

Al setembre, també es va apro-
var fer un cens d’habitatges ocupats 
irregularment i la necessitat de fer 
un protocol per poder donar una res-
posta unitària entre tots els ajunta-
ments. “Tot i que encara s’estan 
realitzant el cens i el protocol, a 
la comarca hi ha actualment 7.600 
habitatges de grans tenidors que 
estan buits. D’aquests, segons els 
càlculs comarcals, més d’un 30% 
estarien ocupats”. 

Prop de 140 tècnics i polítics municipals es van reunir per tractar el problema. || CEDiDA

es prepara un cens i un protocol d’actuació perquè totes les poblacions de la comarca puguin abordar aquest fenomen

 Cristina Domene

+HABITATGE

Més de 100 pisos buits 
en mans de bancs

Castellar del Vallès compta en 
l’actualitat amb un cens de 119 
habitatges buits que són propietat 
d’entitats financeres, segons dades 
de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya. Aquest és un registre sobre 
el qual estan treballant els serveis 
jurídics municipals per d’aconseguir 
que els habitatges desocupats 
durant més de dos anys que són 
propietat d’aquestes entitats es 
puguin posar al mercat de lloguer. 
L’Ajuntament ha obert expedient per 
acreditar la utilització anòmala de 15 
d’aquests habitatges; uns altres 41 
expedients corresponen a habitatges 
que s’estan analitzant d’acord amb 
el protocol fixat per la Llei 18/2007 
del dret a l’habitatge. La normativa 
estableix uns requisits per poder 
declarar-los oficialment desocupats, 
entre d’altres, una acta de la Policia 
Local que acredita que la llar està 
efectivament desocupada, una 
comprovació dels consums d’aigua 
d’aquell domicili per part de l’empre-
sa concessionària i una verificació 
del padró municipal d’habitants.
Dels altres 63 habitatges que 
figuren al cens, 26 es troben en 
situació d’ocupació, segons ha pogut 
comprovar la mateixa Policia Local 

o l’Agència Catalana de l’Habitatge; 
uns altres 32 van ser adquirits 
per les propietats financeres fa 
menys de dos anys i finalment, 6 
habitatges tenen més de dos anys 
des de la seva adquisició però 
estan pendents de rehabilitació.
Segons l’Ajuntament, va imposar al 
novembre una “multa coercitiva” 
al BBVA per tenir deu habitatges 
buits sense justificació a la vila i 
una altra al Banc Mare Nostrum per 
tenir-ne un. Les multes -de 3.000 
euros per cada habitatge buit- es 
van tramitar després “d’una primera 
sanció que data del març passat 
sobre aquests mateixos habitatges 
de 1.000 euros per habitatge”. 
Aquests expedients es troben en 
tràmit de resolució d’al·legacions 
per part de les entitats financeres.

demanda de residència alta

A més, Castellar és un dels 234 
municipis definits com a àrees de 
demanda residencial forta i acredita-
da, segons la Llei 4/2016, de mesures 
de protecció del dret a l’habitatge 
de les persones amb risc d’exclusió 
residencial. El consistori ha anunciat 
que estudiarà l’aplicació dels articles 
d’aquesta normativa, que preveuen 
la possibilitat d’expropiació temporal 
d’habitatges buits d’entitats finan-
ceres per causa d’interès social així 
com l’expropiació de l’ús perquè les 
famílies que han acordat compensa-
cions o dacions en pagament del seu 
habitatge hi puguin continuar vivint.
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COL·LEGI EL CASAL
Dissabte 11 de febrer - 11 h
Xerrada informativa i visita instal·lacions infantil, 
primària i ESO (només pares i mares).
Per a reunions informatives i visites individualitzades,
trucar al tel. 93 714 67 51.

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

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

INS PUIG DE LA CREU
Dimarts 7 de març – 17.30 h
Reunió només per a pares i mares. 
Més endavant es planificaran visites específiques per a 
l’alumnat.

ESCOLA EL SOL I LA LLUNA
Dimecres 8 de març – 11.15 h o 15.15 h
Es recomana trucar per informar a quin torn s’assistirà.

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

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

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

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

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

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLAR CURS 

2017-2018

Calendari de visites 
i jornades de portes 

obertes a les escoles

política

el president de Jxsí al parlament passarà 
dimecres per la seu local del pDeCat

Dimecres vinent, 15 de Febrer, a 
les 21:00 hores, el President de 
Junts pel Sí al Parlament de Ca-
talunya, Jordi Turull, presidi-
rà el sopar-col·loqui ‘2017: cap al 
referèndum amb un nou partit’. 
L’acte tindrà lloc al local del PDe-
CAT Castellar a la Plaça Catalu-
nya (carrer Prat de la Riba, 40) 
i “buscarà estimular el debat 
entre les diferents idees que han 
de donar lloc a la nova Repúbli-
ca Catalana”, expliquen des del 
PDeCAT en un comunicat .

Segons els representants 
locals del partit hereu de Con-
vergència, Jordi Turull ve a Cas-
tellar “en un moment cabdal”. 
“En un panorama polític on el 
poble de Catalunya s’està des-
plegant per aconseguir la seva 
llibertat i on l’Estat intenta fer 
descarrilar el procés per tots els 
mitjans, des del PDeCATcon-
tinuem apostant pel seny i per 
una màxima participació de la 
gent”, afirmen en el comunicat. 
Per això, es proposen ser “punt 
de trobada, confluència, debat 
i reflexió per a tothom que an-
heli un millor futur pels seus 
fills i per a ells mateixos dins un 
país lliure”. Finalment, apunten 
des del PDeCAT de Castellar que 
aquest acte “és una oportunitat 

La JNC i el PDeCAt 
conviden Jordi Turull

Jordi Turull. || LA xArxA

JUNT PEL Sí | sopaR teRtúlia

S’inclouen als pressupostos  
els serveis de ginecologia i 
pediatria retallats al CAP 

GENERALITAT | esmenes psC

Els pressupostos de la Generalitat, 
que es van aprovar dimarts 31 de 
gener, inclouen la recuperació del ser-
vei de ginecologia i pediatria al Centre 
d’Atenció Primària de Castellar del 
Vallès els caps de setmana. Aques-
ta és una de les esmenes acceptades 
pel Govern i que va presentar el grup 
parlamentari del PSC a instàncies de 
Som de Castellar. 

Així, els socialistes van presen-
tar dues esmenes més en l’àmbit de la 
mobilitat que també han estat recolli-
des als pressupostos. Concretament, 
la primera “compromet al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
a fer els estudis per la realització 
de les obres de la Ronda Nord de 
Sabadell que permetin connectar 

amb la Ronda Oest i la carretera 
B-124”, detallen des de Som de Cas-
tellar - PSC en un comunicat. La se-
gona esmena preveu la realització del 
projecte de millora de la seguretat vi-
ària a la C-1415, la carretera que uneix 
Terrassa amb Matadepera i Castellar 
del Vallès. “Són dues de les reivin-
dicacions històriques de la nostra 
vila que necessita urgentment mi-
llorar la seva connexió viària amb 
les poblacions veïnes”, afegeixen.

En aquest sentit, el regidor de 
l’equip de govern, Joan Creus, espe-
ra “que la seva inclusió en els pres-
supostos sigui una garantia. Serem 
exigents en el compliment dels com-
promisos perquè no es converteixi 
en paper mullat”.  || rEDACCió

Imatge d’arxiu de l’entrada al CAP de Castellar. || Q.PASCUAL

per a tothom qui vulgui estar al 
dia de fets que formaran part de 
la nostra història, però sobretot 
per tots aquells que vulguin for-
mar-ne part”.

Des de la JNC i el PDeCAT 
recorden que l’acte “està obert a 
gent de totes les ideologies” i es-
peren aconseguir un col·loqui  d’in-
terès per a tothom. Després de la 
refundació de CDC en el PDeCAT, 
Turull va anunciar la retirada de 
la seva candidatura a dirigir el nou 
partit. La decisió va permetre que 
sortís escollida Marta Pascal com 
a Coordinadora Executiva del Par-
tit Demòcrata.  || rEDACCió

 Redacció

Cobrar peatge 
elèctric i
de gas a les 
companyies

En Comú Podem Castellar pro-
posa que l’Ajuntament estudiï 
la creació d’una taxa munici-
pal per cobrar a les companyies 
elèctriques per cada metre lineal 
d’estesa elèctrica que sobrevola 
terrenys municipals. “El que de-
manem és que els serveis jurí-
dics de l’Ajuntament estudiïn 
la possibilitat d’imposar una 
nova ordenança fiscal que re-
guli, en aquest cas, la taxa pel 
pas de les línies elèctriques i 
de les canonades de gas”, ex-
plica Dani Martínez, membre 
d’En Comú Podem. 

Els Comuns expliquen que 
aquest tipus de taxa està avala-
da pel Tribunal Suprem, “que ha 
donat llum verda a les ordenan-
ces amb les quals diversos con-
sistoris imposen el pagament 
de fins a 12,30 euros  per metre 
quadrat per aquest concepte a 
les companyies elèctriques, que 
haurien d’abonar-les en con-
cepte de peatges pels terrenys 
municipals que sobrevolen les 
seves línies de distribució.” 
ECP ha afegit que el cobrament 
d’aquests diners suposaria un 
alleujament per a l’economia mu-
nicipal i “els ingressos es podri-
en emprar en ajudes econòmi-
ques a famílies castellarenques 
que no poden pagar la seva fac-
tura amb les elèctriques”, con-
clou Martínez.  || C. DomEnE

EN COMú PODEM | taXes
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ERC | XeRRaDa

El director de programes de l’Escola 
Nova 21 i president del Centre UNES-
COCAT, Eduard Vallory, serà el pro-
tagonista de la propera xerrada del 
cicle Fem Futur que organitza ERC 
Castellar. Així, el proper dimecres 15 
de febrer a les 19 hores a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador, Vallory farà una di-
agnosi de l’estat actual del sistema 
educatiu i també del futur de l’ense-
nyament en cas que s’assoleixi una 
República Catalana. Pel cicle de con-
ferències d’ERC també han passat 
ponents com el Secretari General de 
Treball i Afers Socials de la Genera-
litat, Josep Ginesta, o el Conseller de 
Justícia, Carles Mundó.  || rEDACCió

El futur de 
l’educació a 
la República 
Catalana

presència castellarenca a la mobilització del 6F

Comitiva castellarenca de l’ANC a la mobilització del 6F. || AnC CAStELLAr

La setmana va arrencar amb el judici 
pel 9-N a l’expresident de la Genera-
litat, Artur Mas, l’exvicepresidenta, 
Joana Ortega, i l’exconsellera d’En-
senyament, Irene Rigau. El Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalu-
nya és l’encarregat de jutjar-los pels 
presumptes delictes de desobedièn-
cia greu i prevaricació administrativa. 

Mas, Ortega i Rigau van creuar 
la porta del TSJC acompanyats per 
milers de ciutadans que van omplir  el 
passeig Lluís Companys, als voltants 
del tribunal. Concretament, prop de 
40.000 ciutadans - segons la Guàrdia 
Urbana - es van apropar al TSJC per 
mostrar el seu suport  als exdirigents. 

Una comitiva castellarenca també 
va ser present en la multitudinària mo-
bilització del 6F. Així, l’ANC de la Caste-
llar va organitzar dos autobusos que van 
sortir a dos quarts de set del matí des 
de la Ronda Llevant. “Era impressio-
nant l’ambient que es respirava des 
de primera hora. Tothom era cons-
cient de la importància i el significat 
de ser allà”, explica la coordinadora de 
l’ANC Castellar, Trini Pérez. 

La comitiva castellarenca va se-
guir el desenvolupament de la prime-

l’anC de Castellar va donar el seu suport a mas, ortega i Rigau en la seva declaració al tsJC

ra sessió del judici, i de les declaraci-
ons de Mas, Rigau i Ortega a través 
dels mitjans de comunicació. “És un 
judici exemplar. Pensen que això 
pot frenar a altres persones. És un 
càstig”, assegura Pérez. “Han de-
cidit només respondre a les pre-
guntes de la defensa. Estan con-
fiats i segurs. A més, nosaltres 
també vam votar. Si ells són cul-
pables nosaltres també”, senten-
cia la coordinadora local de l’ANC. 
En la seva declaració, l’expresident  

ANC CASTELLAR | JuDiCi 9-n

de la Generalitat Artur Mas es va au-
toinculpar com a màxim responsa-
ble de l’organització del 9-N i va ex-
culpar Rigau i Ortega.

Durant les més de tres hores 
que va durar la primera jornada del 
judici al 9N, molts ciutadans es van 
apropar als voltants del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
amb urnes i sobres, “hi havia corals 
que han cantant l’Estaca o Els Se-
gadors, s’escoltaven crits com ‘Ni 
us pas enrere’, ‘Volem votar’ o ‘No 

esteu sols’ ”, narra Pérez.  
Tot i que el procediment judi-

cial s’allargarà durant alguns dies, 
de moment l’ANC no ha previst més 
mobilitzacions davant del TSJC. “Ha 
quedat clar el nostre convenci-
ment. Aquest poble no el podran 
doblegar fàcilment. La gent que hi 
havia allà érem com un mur dient 
que ens han tocat la dignitat. Quan 
et toquen la dignitat no vols fer un 
pas enrere sinó tot el contrari”, 
conclou Pérez.   || rEDACCió

Eduard Vallory. || CEDiDA
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Espai d’Entitats Castellarenques

DOCSBARCELONA DEL MES 

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

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

Dins l’armari
Dia: divendres 10 de febrer
Hora: 20 h
Lloc: Auditori municipal 
miquel Pont

Un retrat íntim de la lluita de 
l’Andy i la Cherry per satisfer les 
expectatives dels seus pares en 
una societat xinesa on l’homose-
xualitat és inacceptable. El seu 
esforç per aconseguir una vida 
plena a costa de fingir certs este-
reotips culturals posa en evidèn-
cia tot un sistema de valors. 

LES XERRADES DE L’ARXIU 

Presentació del llibre Els molins 
paperers del Ripoll inferior. Segles 
XVI-XVIII, de Miquel Sánchez
Dia: dijous 16 de febrer
Hora: 19.30 h
Lloc: Sala d’actes d’El mirador

L’autor presentarà aquest llibre 
que parla sobre la importància de 
l’aigua i els recs moliners i abas-
ta des l’època en què el paper es 
feia a mà fins a la irrupció de les 
màquines de fabricació de paper 
en continu.

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Arxiu d’Història de Castellar

NECESSITEM 
COL·LABORADORS 

+ INFO: tel. 655 62 23 36, a/e 
amicsdesantantoniabatcastellar@
gmail.com 

Amics de Sant Antoni Abat

Busquem col·laboradors pels 
tres tombs 2017 el dia 26 de fe-
brer! Qualsevol persona que ens 
vulgui ajudar fent esmorzars, 
acompanyant els carros i carretes 
pels carrers, controlant el públic 
per evitar perills o fent qualsevol 
altra tasca, poseu-vos en contac-
te amb nosaltres!

Qui s’anima a fer de voluntari?
Us agraïm la vostra atenció.

“LLEGIDES”, LECTURES 
DRAMATITZADES 

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

Esbart Teatral de Castellar

Dies: 18 i 19 de febrer
Horaris: ds., 21.30 h; dg., 18.30 h
Lloc: Sala de Petit Format de 
l’Ateneu
Preu: general, 3 €

Doble sessió del cicle “Llegides”. 
En aquesta ocasió, Una senyore-
ta de l’escala, lectura de dos mo-
nòlegs teatrals de Víctor Català, 
amb mònica Clarà i Bet tena. Di-
recció: Alfonso Fernández, i músi-
ca de mariona roca i mireia Sans.

1967-2017: 50 ANyS!

+ INFO:
www.facebook.com/esplaixiribec

Colònies i Esplai Xiribec

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

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

actualitat

Des de l’octubre passat, Castellar 
del Vallès compta amb una nova en-
titat.  Es tracta d’Amics de Castellar 
del Vallès, una associació que té per 
objectiu “cuidar l’entorn natural,  
la flora i la fauna de la vila, donar 
a conèixer la història i la cultura 
de Castellar, perquè ens sentim 
plenament orgullosos d’ésser de 
Castellar”, explica Elisabeth Gui-

neix l’entitat amics de Castellar 

Els membres de la junta de l’entitat amb la senyera i la bandera de Castellar. || CEDiDA

llén, presidenta d’Amics de Caste-
llar del Vallès. “La bandera de Cas-
tellar presidirà els nostres actes”, 
afegeix. L’entitat també organitzarà 
activitats de caire social com l’acom-
panyament de gent gran a les resi-
dències de la vila. 

Cal destacar que Amics de Cas-
tellar es defineix com una entitat 
sense afany de lucre, “independent 

i sense cap color polític”. La volun-
tat d’aquest projecte és col·laborar 
i treballar amb altres entitats locals 
i l’Ajuntament, però també oferir 
una proposta d’activitats pròpia. A 
hores d’ara, l’entitat està preparant 
la programació que preveuen  que 
arrenqui aquesta primavera amb 
una excursió. “Tenim moltes ganes 
de fer coses i hi ha molta gent que 
vol treballar amb nosaltres”, de-
talla Guillén.“Som un grup d’amics 
que tenim inquietuds, que tenim il-
lusions i motivacions, i per sobre 
de tot volem treballar per la gent 
de Castellar”, afegeix la presidenta.

L’associació compta amb una 
pàgina de Facebook amb més de 
3.300 amics, i també disposen d’Ins-
tagram. “Pengem moltes fotografi-
es de paisatges, de fonts, i això a la 
gent l’interessa”, apunta Francisco 
Rodríguez, secretari de l’entitat. Des 
de l’associació obren les portes a tots 
els ciutadans que es vulguin sumar 
al projecte. La seva pàgina de Face-
book serà el principal canal informa-
tiu i de contacte. En aquesta xarxa 
social també publicaran la progra-
mació d’activitats.  || roCío gómEz 

SOCIETAT | participació

L’Ajuntament ha posat en funcio-
nament la identificació digital a tra-
vés del telèfon mòbil per accedir a 
la Carpeta Ciutadana, una eina que 
funciona a la vila des de l’any 2011 
mitjançant l’ús de la signatura digi-
tal. Segons informa l’Ajuntament, a 
partir d’ara, a més de poder realit-
zar amb el dispositiu mòbil els trà-
mits municipals que requereixen 
d’autenticació o signatura electrò-
nica, també es pot consultar amb el 
mateix sistema informació privada 
continguda en les bases de dades 
municipals, com la informació del 
padró, o revisar l’estat dels tràmits, 
entre d’altres funcions.

L’Ajuntament ha ampliat així 
l’ús de l’idCAT Mòbil, un servei pro-
porcionat pel Consorci d’Adminis-
tració Oberta de Catalunya i la Ge-
neralitat que va estrenar el municipi 
ara fa tot just un any i que funciona 
mitjançant la introducció a un telè-
fon mòbil d’un codi d’un sol ús que 
es rep per SMS. En aquest sentit, 
l’idCAT Mòbil és un sistema segur 
que no suposa cap cost per a l’usu-
ari i que no requereix la instal·lació 

L’Ajuntament amplia l’ús 
de l’idCAT Mòbil a l’accés 
a la carpeta ciutadana

ADMINISTRACIÓ | iDentiFiCaCió DiGital

de cap programari ni recordar cap 
contrasenya. 

com obtenir l’id cat mòbil

Per poder utilitzar aquest servei, 
només cal ser major de 16 anys i do-
nar-se d’alta a través del web https://
idcatmobil.seu.cat/ o bé presencial-
ment al Servei d’Atenció Ciutadana 
(El Mirador). En l’alta al web, l’usuari  
ha d’informar de la seva data de nai-
xement, del número de DNI i del codi 
de barres de la Targeta Sanitària del 
CatSalut. Les dades són comprova-
des a l’instant en un procés d’identi-
ficació. A continuació, cal registrar 
el número de telèfon mòbil i l’adreça 
de correu electrònic. Cal assenyalar 
que, si ja es disposa de certificat digi-
tal (idCAT, DNIe, etc.), tan sols caldrà 
afegir el número de telèfon.

Un cop donat d’alta, l’usuari pot 
demanar una contrasenya d’un sol ús 
cada vegada que vulgui accedir a la 
seva informació o tramitar utilitzant 
el sistema idCAT Mòbil. La contrase-
nya s’envia com un missatge de text al 
telèfon mòbil (SMS) i és vàlida durant 
30 minuts.  || rEDACCió

l’associació promourà el patrimoni cultural, històric i natural de la vila



DEL 10 AL 16 DE fEbrEr DE 2017 09

actualitat

El primer mes del 2017 s’ha tancat amb 1.237 persones aturades a Castellar, 
tres  menys que al desembre de 2016. Pel que fa al conjunt del Vallès Occiden-
tal, en aquests moments hi ha registrats 57.692 aturats -un 13,5% de la pobla-
ció activa- i 562 persones menys que el mes de desembre de 2016. La pobla-
ció amb un millor índex de desocupats és Sant Cugat amb un 7,5%, mentre 
que Badia segueix mantenint el pitjor registre amb un 20,97%.  A Sabadell, 
61 persones  van trobar feina al gener amb la qual cosa el nombre d’aturats 
és de 14.128  mentre que a l’altra cocapital vallesana, Terrassa, la reducció 
ha estat més espectacular ja que 239 persones han trobat feina al llarg de 
gener i el nombre de persones sense feina se situa en els 16.373.  ||  rEDACCió

La Fira Fora Estocs i Molt Més, organitzada per Comerç Castellar, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, torna el diumenge 26 de febrer de 2017. La fira s’instal-
larà a la plaça d’El Mirador des de les 10 del matí i fins a les 14.30 hores.  Les ins-
cripcions a la Fira Fora Estocs i Molt Més estan obertes fins al dilluns 20 de febrer. 
La convocatòria s’obre a tots els comerciants i artesans de Castellar del Vallès i 
també d’altres poblacions. Per tal inscriure’s a l’esdeveniment cal omplir el for-
mulari d’inscripció facilitat per Comerç Castellar, disponible en paper a l’edifici 
d’El Mirador, al despatx Antoni Costa (Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 16 
a 20 hores i divendres de 16 a 19h) i, en format digital, a www.comercastellar.cat, 
on també trobareu la normativa de participació. El cost d’inscripció a la fira és de 
36 euros pels participants de fora de Castellar del Vallès, de 30 euros pels inscrits 
locals i gratuït pels associats a Comerç Castellar.  ||  rEDACCió

ATUR | DaDes GeneR

COMERÇ | 26 De FeBReR

Tres desocupats menys al gener

Oberta la convocatòria de Fira Estocs 

BREUS

Mireia Clapers i Ivette Hijano, de Ielou, mostrant els talonaris + x-. || J. riUS

COMERÇ | pRomoCions

Més de cent 
descomptes al 
talonari ‘+x-’ 
de Ielou

La nova guia comercial de Castellar, 
que edita Ielou Comunicació, ha can-
viat enguany i ha adoptat el format de 
talonari amb un nou nom: ‘Talonari 
+x-’. “Hem preferit donar prioritat 
als descomptes i promocions que 
ofereixen els comerços i a més, fer-

ho en un format pràctic que pugui 
ser còmode a l’hora de portar-lo a 
sobre”, constaten Mireia Clapers i 
Ivette Hijano, responsables d’Ielou 
Comunicació.

Una altra de les novetats 
d’aquest any és que la guia no arriba 
a cada casa, com en  altres anys, sinó 
que estarà disponible als 103 establi-
ments participants i en punts com 
El Mirador. “Hem preferit aques-
ta forma de distribució per facili-
tar que el client entri al comerç a 
buscar el talonari”.

Al talonari es poden trobar ofer-
tes i promocions d’establiments de 
sectors com l’alimentació, animals, 
creativitat, cultura i lleure, ensenya-

ment, equipaments de la llar, equipa-
ments per a la persona, estètica i es-
tilisme, restauració, salut i serveis. 
Les ofertes no són acumulables a 
altres promocions i són vàlides per 
a un sol ús, encara que el client pot 
utilitzar en alguna altra ocasió els 
cupons d’altres talonaris que tingui.

Vista l’experiència d’altres anys 
i després de valorar el resultat amb 
els anunciants del talonari, els cu-
pons són “un bon mètode tant per 
als compradors que entren per 
primera vegada a una determina-
da botiga com per aquells que són 
assidus a un comerç i veuen així 
recompensada la seva visita”, ex-
plica Clapers.  || J. riUS 

L’episodi de fortes ratxes de vent que 
va viure Castellar el  cap de setma-
na passat va provocar una desena 
d’incidències. El cap de Bombers, 
Cisco Altarriba, explica que diu-
menge el vent de vegades va passar 
dels 90 km per hora. “Des del mig-
dia i fins a les 23 hores vam estar 
fent serveis. Dos per foc de xeme-
neia - als carrers de la Camamilla i 
del Dr.Pere Portabella-, dos arbres 
caiguts ala C1415a i dos més a dues 
empreses del Pla de la Bruguera, 
una on s’havien arrencat els fal-
dons i una altra per la teulada de 
l’antiga empresa Molcasa, que 
està ja molt deteriorada”. També 
va caure una part d’un celobert de 
l’escola Emili Carles-Tolrà.

A aquestes actuacions s’han de 
sumar els altres avisos rebuts per la 
Policia Local. En aquest sentit, es van 
rebre dues alertes per incidències al 
cablejat elèctric (una al carrer de les 
Llagostes i una altra al carrer de les 
Roques) i tres més per branques cai-
gudes al carrer de la Mare de Déu de 
Meritxell, que van afectar la teulada 

incidències per les ratxes de vent

Mur caigut al pati del Grup Pessebrista de Castellar. || F. BAtiStE-ALEntorn

a Castellar hi va haver una desena d’actuacions diumenge passat

d’un edifici. A més, una altra bran-
ca, va caure al damunt d’un vehicle 
i hi va causar alguns desperfectes. 
D’altra banda, la Policia també va 
rebre avisos per contenidors i se-
nyals de trànsit moguts o caiguts de 
les seves localitzacions habituals.
A més, el vent va provocar també 
afectacions en el subministrament 
elèctric a 490 abonats del munici-

 Cristina Domene

SUCCESSOS | meteoRoloGia

pi. Tot i que dilluns al matí 88 abo-
nats continuaven sense llum, l’em-
presa FECSA va informar que al 
migdia el servei ja s’havia resta-
blert a tots els afectats. 

Dilluns es va haver d’actuar 
per r arbres caiguts a la B-124 i al 
carrer del Berguedà i també  es va 
enretirar una tanca al parc infan-
til de la plaça dels Horts. 
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 Partit Demòcrata de Castellar 

 Decidim Castellar

es qüestions ètiques són 
sovint les menys debatu-
des i, simultàniament, les 
que més ens ajuden a en-
tendre fins on hem arri-

bat com a societat.
Fins a quin punt és permissible robar 
benestar als nostres fills (no lluitant 
prou contra l’escalfament global o en-
deutant-nos més que mai), pel nos-
tre propi? 
Fins on haurien d’arribar els drets 
dels animals: és el que els fa diferents 
dels humans prou rellevant com per-
què els tractem com a objectes que 
existeixen merament per la nostra 
alimentació i el nostre plaer? 
Fins a quin punt hauria d’estar per-

a anys que cada matí es 
formen embussos con-
siderables a la porta 
nord de Castellar i fa 
anys que l’equip de go-

L

F

La societat i els seus 
debats menystinguts

Tenim un embús ! ! !

mès l’ús d’intel·ligència artificial i 
“drones” (avions teledirigits) per 
usos militars? És permissible que 
una màquina mati sense autoritza-
ció específica i explícita d’un humà?
Hauria de ser permissible la tortu-
ra en casos on utilitzar-la sobre una 
persona pogués salvar milers de 
vides, o no? 
Fins on hauria de poder arribar l’Es-
tat en la protecció de la ciutadania: 
hauria de poder tenir accés al con-
tingut de les teves trucades, al teu 
consum d’electricitat o al teu histo-
rial de navegació web? 
És menys ètic prohibir la possessió 
de drogues que legalitzar-la i regu-
lar-la, tenint en compte la màfia mi-
lionària que viu íntegrament de la 
seva prohibició?
Hauria de ser permissible el creua-
ment del genoma humà amb genomes 
d’altres animals per fins mèdics? Ho 
hauria de ser la clonació?

Pèrdua de la companya 
Isabel Sanahuja

La Senyoreta Isabel va aterrissar a 
l’Esplai un bon dia d’octubre de l’any 
2005 després de Crist. Va venir per 
donar-nos un cop de mà amb alguns 
nens discapacitats i li va agradar tant 
que de seguida va passar a ser una mo-
nitora més.  
Gestionava la documentació perquè 
era de llarg la més metòdica i ordena-
da que hi havia entre les quatre parets 
del local (més que qualsevol monitor i 
més que qualsevol de les boles de pols 
que hi havia sota el sofà). I tot ho feia 
de gust i amb un somriure.
Si teníem algun dubte sobre sants i 
olles, l’hi podíem preguntar i ens ho 
contestava amb molt de gust junta-
ment amb uns quants detalls de la 
seva vida, de propina (Que Santa Llú-
cia ens conservi la vista, que pagant 
Sant Pere canta!). 
Això sí que ho tenia; callar callar, el que 
és callar, no callava mai. Bé, de vegades 
callava en algunes reunions de moni-
tors... Concretament quan coincidien 
amb algun partit del Barça i ella s’afer-
rava als auriculars com si no hi hagu-
és demà. Però sense tenir en compte 
aquests dies, ella era el toc sensat i res-
ponsable a les nostres interminables 
i de vegades psicodèliques reunions.
Amb ella vam compartir uns anys 
de monitors inoblidables. Estimava 
l’esplai, als nens i als monitors (era 
la mami de tots!). Tant que quan li va 
tocar un pessic a la loteria, a més de 
tapar forats a casa seva, va tenir algun 
detall bonic amb l’esplai. Es va bolcar 
en l’entitat i hi dedicava una pila d’ho-
res sempre amb un somriure a la cara.

Gràcies a tothom!

Divendres a les 14:30 em dirigia a la feina, quan de sobte vam col·lisionar
4 cotxes. L’ensurt va ser gros, a causa del xoc del darrere que no m’espera-
va, i quan ets allà, sents que respires i que tot està bé, s’acosta una noia ATS 
per tranquil·litzar-me i ajudar-me en aquell moment. Vull donar-li les grà-
cies infinites per totes les gestions que va fer, a tots els amics que van pas-
sar i van preguntar-me si estava bé, al meu marit Lluís per venir volant, a 
la veïna per quedar-se les nenes, a la Policia Local de Castellar per organit-
zar el trànsit ja que era al mig del carril, als dos camions de bombers que 
van venir, als mossos, al personal mèdic que em va atendre a l’ambulància 
i a l’hospital, que fins que no estava tot correcte a les 22h no em van deixar 
marxar, per sort només amb contractures.
Valoreu cada instant i cada espurna de felicitat a les vostres vides, perquè 
en una mil·lèsima de segon, tot pot canviar. Gaudiu de la vida! Mil gràcies!!! 
;) || tExt i Foto:  AnnA mEStrES

FOTO DE LA SETMANA
Després d’una llarga malaltia, la Se-
nyoreta Isabel ens ha deixat el 31 de 
gener de 2017, 12 anys i una pila d’ex-
periències després d’haver tingut la 
sort de conèixer-la. I molt més aviat 
del que li pertocava.
Isabel, has deixat una petjada molt 
gran a l’esplai i en tots els monitors i 
nens amb qui hem compartit llargues 
tardes de dissabte i colònies.
Ara podràs parlar de tu a tu amb Santa 
Caterina i amb Santa Llúcia, i estem 
segurs que posaràs ordre a la base de 
dades de Sant Pere. Que tothom ompli 
el formulari d’accés correctament i es-
tigues al cas que ningú entri sense el 
teu vist-i-plau.
I sobretot, dóna records a l’Oriol i al Pep 
de part nostra.  No t’oblidem. No us obli-
dem. || tExt i Foto: ESPLAi SArgAntAnA

Por fin ha dado comienzo el juicio 
contra Artur Mar, Irene Rigau y 
Joana Ortega por el 9N de 2.014. No 
caeremos en el error de calificarlo 
de consulta ni nada parecido, pues 
fue una muestra de tergiversar la 
voluntad popular digna de estudio, 
y conviene aclarar qué se juzga y por 
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 PP Castellar del Vallès

No va poder ser. Per diversos proble-
mes, dissabte no es va poder signar 
el manifest a la Biblioteca.
Però encara hi sou a temps a l’enllaç 
https://www.casanostracasavostra.
cat/signaelmanifest
Disculpeu les molèsties.

Casa nostra, casa vostra

 Carme Muñoz (Directora de la 

Biblioteca Municipal Antoni Tort)

Fem una crida de cara al proper Car-
nestoltes del carrer Major. Per aquell 
dia necessitem persones que vagin 
disfressades de turista per tal que 
les dependències de l’Aeroport In-
ternacional de Castellar del Vallès 
es vegin molt concorregudes.
Això serà el dissabte dia 25 d’aquest 
mes, la festa del Carnaval. Aquesta 
festa serà de les 11 del matí a les 8 del 
vespre. Advertim que, en el cas d’ha-
ver-hi pluja, quedaria tot suspès fins 
l’any vinent...
Us donem les gràcies per endavant!

Del carrer Major

 Comerciants i veïns del carrer Major

continua a la pàgina 11

Sovint ens queixem que el greuge més 
urgent de la política és la corrupció 
dels polítics, un fenomen realment 
preocupant i condemnable. Però, 
el fet que no siguem capaços de de-
batre políticament sobre qüestions 
profundes que defineixen el tipus de 
societat que som: no és realment pre-
ocupant també? És ètic enviar mili-
ons d’euros en ajudes a gent d’arreu 
que passa fam i misèries per culpa 
de guerres mentre, per l’altre cantó, 
ens beneficiem deliberadament de la 
seva misèria?
Un dels grans reptes de la nostra 
època és fer compatible la demo-
cratització del poder de l’Estat amb 
la responsabilitat moral de prote-
gir-nos, com a societat, dela nostra 
pròpia desinformació i del nostre 
propi desconeixement. Aquesta és, 
per nosaltres, una de les raons prin-
cipals per les quals apostem per un 
sistema educatiu públic de qualitat 

i per un sistema polític que porti a 
la gent a responsabilitzar-se de les 
conseqüències de les seves decisi-
ons. Sinó som capaços d’enfrontar-
nosa temes menors, tampoc ho sa-
brem fer pels temes grans. Debatre 
sobre aquests temes, així com pren-
dre accions consensuades al respec-
te, és imperatiu i defineix si tot el que 
hem aconseguit fins a dia d’avui ha 
valgut, o no, la pena.

qué estas personas están sentadas en 
el banquillo. Vaya por delante que el 
mero hecho de que a todo un presi-
dente de la Generalitat y a dos de sus 
consejeras se las llegue a juzgar por 
prevaricación y desobediencia es en 
sí mismo un escándalo monumental 
que avergüenza a la gran mayoría de 
catalanes que no comulgamos con las 
tesis independentistas. 
Cualquier estado democrático que 
se precie está regido por el impe-
rio de la ley. Por tanto, aquel que 

decide no cumplir con la legalidad 
puede verse sometido a un proce-
so judicial y es lo que ahora está 
sucediendo. Venir con cuentos de 
que se trata de no cumplir leyes 
que son injustas además de un ab-
surdo es una solemne estupidez, y 
compararlo con la segregación ra-
cial como han hecho algunos, raya 
en lo grotesco. Estas tres personas 
son juzgadas porque han decidido 
actuar al margen de la legalidad vi-
gente y porque han desobedecido al 
Tribunal Constitucional, ni más ni 
menos. Por cierto, dudar de este ór-
gano judicial a estas alturas resulta 
hasta cómico, pues se cae en el ridí-
culo de que según si sus sentenci-
as son favorables entonces es muy 
bonito, y si me son contrarias está 
desnaturalizado. Son argumentos 
propios de niños de primaria y no 
de políticos a los que se supone una 
mínima formación jurídica.
Pero lo más lamentable de todo 
ha sido la burda manipulación de 
los hechos, pretendiendo hacerse 
pasar por mártires y de que en re-
alidad se juzga a todo el pueblo ca-
talán. Pues no señor, mienten una 
vez más. Se juzga a tres personas 
por unos hechos cometidos por ellos 
mismos que pueden ser constituti-
vos de delito. Punto. Las sandeces 
sobre la democracia, la voz popular y 
demás subterfugios están totalmen-
te fuera de lugar. Es el tan manido 
recurso de envolverse en la bande-
ra para esconder sus vergüenzas, 
pero esta vez ya no engañan a nadie. 
No están juzgando a la gente de Cas-
tellar, ni a la gente de Tarragona, ni 
mucho menos a todo el pueblo ca-
talán, sino a tres personas que, ebri-
as de poder, han creído posible hacer 
lo que les ha dado la gana sin atener-
se a la norma más elemental de cu-
alquier estado democrático, que es 
el respeto a la ley. Tantos años acos-
tumbrados a hacer lo que les ha con-
venido y ha llegado el momento de 
decir que hasta aquí hemos llega-
do. El Tribunal dictará la senten-
cia que considere llegado el caso, 
pero la principal lección a sacar es 
que nadie está por encima de la ley, 
por más presidente de la Generali-
tat que sea o haya sido.

vern no es mou per posar-hi remei.  
L’octubre del 2009 l’enginyer de ca-
mins Ole Torson, expert en mobili-
tat, va apuntar com a possible solu-
ció prohibir el gir a l’esquerra cap 
els carrers Portabella i Dr. Pujol i 
fer una rotonda als Pedrissos. Des 
de aleshores, l’equip de govern no ha 
fet cap estudi de camp per analitzar 
si aquesta opció és viable, l’únic que 
han fet és un dibuix i quatre ratlles 
en el pla general.  Primer l’Altraveu 
i ara Decidim hem insistit per trobar 
una solució a aquesta problemàtica. 
Després de consultar diversos ex-
perts en mobilitat, creiem que una 
rotonda de 45m de diàmetre als pe-
drissos (davant l’IES Castellar) no és 
la millor solució i suposa desmuntar 
una estructura que ara mateix re-
gula perfectament l’entrada sud al 
municipi. Les rotondes que donen 
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  Trobadoresca. || JoAn mUnDEt

PLAÇA MAJOR

EULÀLIA SAGRERA
Filòloga

l passat mes de juliol 
vàrem convocar una 
trobada extraordinà-
ria del club de lectu-
ra “En to poètic” per 

canviar impressions sobre la pro-
gramació de la propera temporada, 
la que encetarem aquest  mes de fe-
brer. Per motius que no venen al cas, 
la trobada va concentrar un nombre 
reduït de lectors. En arribar  al Pati 
de Les tres Moreres, però,  tots ells 
havien fet els deures i s’havien posat 
d’acord en un parell de punts que ens 
van fer arribar. El primer: volien fer 
un respàs per la història de la poesia 
catalana, des dels trobadors fins als 
nostres dies. No importava el temps 
que hi haguéssim de destinar (hem de 
tenir en compte que les nostres ses-
sions acostumen a tenir una durada 
d’una hora i mitja, i que només en fem 
cinc anuals)  era qüestió d’anar fent, 
poc a poc: dedicar una sessió als tro-
badors, la següent a Ausiàs March... 
i així , potser, arribar al cap d’un pa-
rell de temporades a la poesia d’Anna 
Gual, per exemple. I ens va semblar 
tan bona idea que  hem decidit fer-
los cas. Mirarem de fer-ho de forma 
planera, amena, apta per a  tot tipus 
de lectors: tant per als iniciats com 
per als més novells. Tothom progre-
sarà adequadament, n’estem segurs. 
El segon punt plantejat: convidar  
algun poeta a parlar de creació poè-
tica, i engrescar aquell qui ho vulgui 
a llegir la seva poesia i a compartir-la. 
En aquest punt, la biblioteca Anto-
ni Tort ha intentat acontentar-los, 
també. El format serà diferent al que 
ells havien suggerit, però segur  que 
tothom hi sortirà guanyant: el proper 

El trobador, Òscar Rocabert 
i Yolanda Gutiérrez

E

 Rafa Homet*

ui més qui menys co-
neix el conte de la sopa 
de pedres popularit-
zat pel Xesco Boix: en 
temps de postguerra 
un soldat aconsegueix 

que la gent del poble aporti una mica 
d’allò que té i fa una sopa per a tot-
hom, compartida amb tot el poble 
al crit de «s’ha acabat la misèria!»
Parlo d’aquesta història després del 
tribut comarcal al poeta Pere Quart, 
on hi van tenir un protagonisme de 
molta qualitat els castellarencs del 
grup de teatre Tic Escènic i la cuina 
del restaurant Garbí, impulsors del 
projecte «Cuina Vallès». Excel·lència 
cultural que va fer més dolorosa en-
cara l’evidència que Castellar no 
ha estat capaç de fer un homenat-
ge propi al poeta amb arrels a Ca 
n’Oliver.
No és cap secret que Castellar pateix 
una manca de lideratge estratègic 
en cultura, educació o en economia. 
Un lideratge que hauria d’impulsar 
l’ajuntament aprofitant el teixit as-

Q
Abarcat, Pere Quart ... 
Castellar

sociatiu del qual disposem.
Per això és una bona notícia que el 
proper 11 de febrer es tanqui l’any 
Abarcat amb un acte a l’auditori, on 
hi participaran un bon grapat d’en-
titats castellarenques posant al dia 
el llegat del mossèn que a principis 
del s XX ens va donar una aportació 
a la cultura tradicional i popular del 
nostre municipi: «Els pastors cantai-
res de Betlem», però també una certa 
quantitat de música i poesia que for-
men part del nostre patrimoni cultu-
ral. La iniciativa surt d’un lideratge 
de diverses entitats, entre les quals hi 
afegim amb orgull La Pedra Fina, el 
nostre laboratori d’idees i propostes.
«No hi ha país, ni política, sense cul-
tura» Amb aquesta frase de Joan Oli-
ver s’iniciava el tribut comarcal que 
vam fer a Sant Llorenç Savall. Fem-la 
nostre: no tenim futur com a poble si 
no som capaços de recollir el nostre 
patrimoni cultural i posar-lo al dia.
En un moment on el nostre interlo-
cutor directe és el món, ens cal més 
que mai explicar qui som i què volem 
fer. Tenim un pòsit cultural molt ferm 
que hem de reivindicar amb orgull i 
posar en valor. I això només ho acon-
seguirem amb un projecte compar-
tit, de poble.
Qui tingui ingredients per a la sopa de 
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21 de març, Dia Mundial de la Poe-
sia, Òscar Rocabert (poeta castella-
renc, conductor-fundador d’aquest 
club de lecura) ens parlarà sobre la 
creació poètica. Però, a més, dedica-
rà l’última mitja hora de la xerrada 
a escoltar i valorar aquelles poesies 
que poetes novells i valents decidei-
xin compartir amb tots nosaltres.  
El tercer punt va ser proposta nos-
tra. Cada temporada decidim dedi-
car una de les sessions a algun poeta 
castellarenc: Arús, Vives i Borrell, 
Desclot, Rocabert, Badal, Bach... 
Enguany, vàrem fer una nova  pro-
posta: Yolanda Gutiérrez. La respos-
ta va ser unànime: tots ells es van 
mostrar il·lusionats amb la idea.  I 
Yolanda Gutiérrez ha acceptat molt 

amablement  la nostra invitació: ens 
llegirà els seus poemes i ens els co-
mentarà. Ha fet una tria del seu po-
emari “Hoy traigo el ombligo con 
nudo deshecho”que compartirà amb 
tots nosaltres. “El ombligo es la cica-
triz que nos recuerda que estuvimos 
unidos a otro ser del cual fuimos de-
pendientes, nos vincula simbólica-
mente con las raíces y con el tejido 
indisoluble que forma la humanidad. 
El nudo, para Yolanda Gutiérrez, re-
presenta la herida emocional, traer-
lo deshecho a través de los poemas 
enuncia la búsqueda y consecución 
de mayor conciencia en actos, pala-
bras y reflexiones, también la nece-
sidad de dignificar y conciliar la pro-
pia vida.”, llegim a la contraportada 

del seu llibre.
Yolanda recita els seus poemes acom-
panyada de música en  uns especta-
cles deliciosos. Fa un parell d’anys 
vam poder veure-la a la Sala de Petit 
Format, en un espectacle benèfic 
en favor d’Oncolliga (fundació que 
ofereix gratuitament suport psico-
social a persones amb càncer i als 
seus familiars) a qui també dedica 
una part dels beneficis del llibre. El 
format que ens oferirà el proper dia 
13 de febrer, inaugurant la tempo-
rada del 2017,  serà més senzill, més 
proper, més íntim. Hi sou tots con-
vidats: només cal que vingueu amb 
ganes d’escoltar poesia. I amb ganes, 
també,  de compartir sensacions, si 
us ve de gust. 

servei a molts carres són habitual-
ment poc útils. 
El problema d’aquest embús es loca-
litza al costat de la benzinera i el pri-
mer que hem de mirar és si podem 
resoldre el problema allà, sense ge-
nerar-ne de nous més enllà. Un cop 
mesurades les voreres i la calçada que 
hi ha en aquest espai, hem comprovat 
que és possible incorporar, des de la 
carretera de Terrassa, un tercer car-
ril que es podria destinar als cotxes 
que fan el gir a l’esquerra. D’aquesta 
manera, no aturarien tots els que van 
en direcció a Sabadell i evitaríem l’ac-
tual embús. Aquesta solució no supo-
sa haver de fer una gran obra, i amb 
molts menys diners del que costa fer 
la gran rotonda dels pedrissos podria 
resoldre’s el problema. 
Està disposat l’Ajuntament de Cas-
tellar a fer un estudi seriós d’aquesta 
problemàtica? La proposta de Deci-
dim no requereix d’una gran inversió 
i es podria realitzar per fases, priorit-
zant la part més essencial (voreres i 
tercer carril) perquè quedi enllesti-
da abans de l’estiu. La resta d’actua-
cions, si ara no és possible, es podri-
en fer més endavant. 

 Ignasi Giménez*

l funcionament correcte 
del sistema sanitari pú-
blic descansa en la quali-
tat i implicació dels seus 
professionals i en la dis-
ponibilitat de les eines 

necessàries. La sanitat catalana, en 
els darrers anys de crisi, ha patit 
una sobrecàrrega assistencial, així 
com una precarització dels recursos. 
Castellar no ha estat aliè a aquestes 
circumstàncies i si ha estat possible 
mantenir la qualitat oferta des del 
Centre d’Atenció Primària (CAP) 
ha estat possible gràcies a la impli-
cació i esforç de tots els professio-
nals relacionats.
Malauradament, amb la retallada de 
despeses, el departament de Salut de 
la Generalitat va decidir el setembre 
del 2012 suspendre el servei de gineco-

E
Millorar la sanitat a 
Castellar

logia del nostre CAP i traslladar-lo al 
CAP II de Sant Fèlix de Sabadell. Des 
que vam tenir coneixement d’aquesta 
decisió hem reclamat a Salut la res-
titució del servei, que vam conside-
rar un gran pas enrere després de 13 
anys de tenir ginecòleg a Castellar.
Actualment, les dones de la nostra 
vila que necessiten visitar el ginecòleg 
estan obligades a desplaçar-se a Sa-
badell, amb la dificultat afegida de no 
disposar de transport públic directe 
i haver de fer dos transbordaments.
Ara, el projecte de Pressupostos de la 
Generalitat per a 2017 inclou l’esmena 
presentada per Som de Castellar-PSC 
que preveu la recuperació del servei 
de ginecologia, així com el de pedia-
tria els caps de setmana, una altra de 
les reivindicacions històriques.
La inclusió d’aquesta esmena als Pres-
supostos suposa un pas endavant en la 
recuperació del servei, però no el ga-
ranteix. Nosaltres vetllarem perquè la 
Generalitat compleixi aquest objectiu.
La situació econòmica no pot ser excu-
sa per retallar un dret tan bàsic com és 
el de la salut. En aquest sentit també 
volem insistir en la necessitat de dotar 
de més recursos al Taulí, el nostre hos-
pital de referència, que pateix un col-
lapse a causa de les retallades. 
*Alcalde

pedres, que hi col·labori, s’ha d’aca-
bar la misèria.
*Portaveu d’ERC
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Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

Dates: fins al 13 de febrer
Horari: de dilluns a divendres de 
10 a 20 h
Lloc: Espai Sales d’El mirador

Exposició per a la defensa de la 
cooperació al desenvolupament des 
dels municipis. La mostra també 
pretén donar a conèixer que la 
cooperació local ha contribuït a la lluita 
contra la pobresa i les desigualtats i 
a favor de la justícia social més enllà 
dels nostres municipis.

“LES RAONS DE LA 
COOPERACIÓ”

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/ludoteca 

Dies: del 13 al 17 de febrer
Horari: de 17 a 19.30 h

A més del joc lliure, durant tota la 
setmana farem cuina de dijous 
gras. i dimecres 15, també per a 
famílies amb infants de totes les edats, 
inclosos els menors de 3 anys. Haureu 
de practicar anglès tot jugant: Let’s 
play! El mateix dimecres el grup de 
grans farà anirà al rocòdrom a 
practicar escalada

TALLERS SETMANALS DE 
LA LUDOTECA 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

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

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

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

INTERCANVI DE 
DISFRESSES 

INSCRIPCIONS FIRA 
DE SANT JOSEP 

FEM DISSABTE!

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

L’empresa concessionària de neteja 
viària i recollida d’escombraries fa 
aquest dissabte, com cada setmana, 
neteja intensiva a un indret del 
municipi: dissabte 11 de febrer, 
Sant Feliu del Racó.

Properes setmanes:

Ds. 18 de febrer,
pl. d’Emili Altimira
Ds. 25 de febrer, 
pl. de la Llibertat.

actualitat

Una trobada a la casa de colònies de Sant Marçal (Alt Penedès) va inaugurar diumenge passat les acti-
vitats del 50è aniversari de Colònies i Esplai Xiribec. Unes 70 persones entre els infants i nois i noies de 
l’entitat, monitors i monitores, cuineres i membres de les juntes que han participat de les diverses tan-
des de colònies que s’han fet en aquesta casa van aprofitar els 50 anys per reunir-s’hi. L’aplec va consis-
tir en una jornada matinal en la qual es va fer un esmorzar, es va poder visitar la casa i es van exposar 
diferents fotografies dels 17 anys en què s’han celebrat les colònies d’estiu a Sant Marçal. També es va 
aprofitar per compartir records, anècdotes i experiències, per tal que els membres actuals de l’entitat 
de lleure coneguin la història de Colònies i Esplai Xiribec. La propera activitat serà el 5 de març quan 
es farà una trobada a la casa de colònies La Bertrana (Osona).  || rEDACCió

Colònies i Esplai Xiribec comença la celebració dels 50 anys

Isaac Palomares i Bea Garcia, a la presentació de ‘El viaje de Hermes’ ||  r. gómEz 

COLòNIES I ESPLAI XIRIBEC | 50 anys

El periodista, coach i psicòleg Isaac Palo-
mares va presentar divendres passat a La 
Centraleta el seu llibre ‘El viaje de Her-
mes’, editat per Círculo Rojo. La regido-
ra del PDeCAT de Castellar, Bea Garcia, 
va acompanyar l’autor. Aquesta ha estat 
la primera presentació a la nova llibreria 
de Castellar (carrer Major, 29) que tot just 
va obrir les seves portes el gener passat.

‘El viaje de Hermes’ ha estat conce-
but com un manual sobre la comunicació 
humana en tots els àmbits de la vida quo-
tidiana. Així, a través del viatge d’Hermes 
i Afrodita, el lector ensopegarà amb les re-

Presentació de ‘El viaje 
de Hermes’ a La Centraleta

flexions de grans autors com Paul Watzla-
wick, Carl Rogers o Virginia Satir, que 
Isaac Palomares ha teixit a través de les 
seves pròpies reflexions. A tall d’exemple, 
l’autor va assegurar que “no hi ha gent tò-
xica sinó relacions tòxiques”. En aquest 
sentit, Palomares va apuntar que cada sub-
jecte ha de treballar “el seu 50%” en una 
relació. “Quan nosaltres canviem, l’al-
tra persona es mou. Si ens trobem amb 
un mur, és moment de donar les gràci-
es pels moments compartits. No hem de 
carregar amb un pes que no ens corres-
pon”, va concloure l’autor.   ||  r.gómEz

LLIBRES | XeRRaDa
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esportsrugbi

El rugbi va ser l’esport estrella a les 
pistes de Colobrers, on dissabte va dis-
putar-se el Ier Torneig de Rugbi de ve-
terans Vila de Castellar, on es van en-
frontar les esquadres veteranes del FC 
Barcelona, el SEL de Vilanova, el Ma-
tusalem de Sant Cugat i l’equip sèni-
or local del RC Castellar, amb victòria 
final de l’equip blaugrana.

A la gespa, mítics de l’esport com 
el blaugrana Josep Maria Sentís, que 
amb 73 anys destil·lava experiència, 
arribant a ser un dels jugadors a dis-
putar les primeres edicions de la Divi-
sió d’honor als anys 70.

L’experiència acumulada en els 
tres equips, els convertia en uns rivals 
durs, que no venien a Castellar a fer un 
partit de costellada.

En la presentació del torneig, els 
castellers de la Vila. Els Capgirats van 
formar un pilar de quatre juntament 
amb els quatre equips participants, 
que van gaudir de l’actuació.

El club va voler recordar la tra-
jectòria esportiva al rugbi, d’un dels 
castellarencs amb més bagatge en 
l’esport del meló i Antoni Garcés era 
l’encarregat de fer el servei d’honor.

El primer ‘match’ del migdia en-

el rugbi, l’estrella a Colobrers

El RC Castellar  en un servei de ‘touch’ en el seu enfrontament davant del FC Barcelona, partit que va acabar amb empat a cinc punts. || Q. PASCUAL

el Rugbi Club Castellar va organitzarel cap de setmana passat el primer torneig d’aquest esport a la vila

frontava l’equip amfitrió al Barça. Els 
partits eren de format curt, amb dues 
parts de 15 minuts cadascun, per poder 
donar cabuda als sis encontres del dia 
i no eternitzar la vetllada.

Era l’equip blaugrana qui colpe-
java primer aconseguint un assaig, 
que deixava al límit als ‘Gossos’, que 
perdien al cap de 36 segons de joc a 
un dels seus jugadors, i també presi-
dent del club. Arturo Cuesta queda-
va clavat en un dels forats de la gespa 
fent pressió en un placatge. Un juga-
dor rival el colpejava i quedava estès 
al moment, amb una fissura del pero-

né de la cama dreta.
Cuesta, però, no va voler perdre’s 

la resta de partits i va tornar a les pistes 
després de ser atès d’urgències. El par-
tit acabava amb empat a cinc punts i 
posteriorment els ‘Gossos’ queien 10-15 
contra el Matusalem Sant Cugat i acon-
seguien la victòria enfront del SEL de 
Vilanova per 15-0.

“Hem viscut un gran ambient 
d’amistat i germanor, en un torneig 
on el més important era la diversió 
en el joc” va explicar Cuesta. “Es va 
tenir molt respecte als jugadors no-
vells i també van participar diverses 

noies, fent els equips mixtes” va afegir.
Amb la segona posició del Cas-

tellar, queda patent la bona evolució 
que l’equip està tenint aquesta tem-
porada i com els seus jugadors cada 
vegada van agafant més experiència: 
“tot i no tenir un gran equip, gràci-
es a l’esforç dels nostres membres, 
hem pogut fer aquesta heroïcitat. 
Hem d’agrair la participació dels 
equips convidats”.

D’altra banda, l’equip sub14 dels 
‘Gossos’ va caure diumenge per 7 a 
49 enfront del Sant Cugat en partit de 
lliga.  || A.SAn AnDrÉS
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set i partit al pepín Valls (6-1) Maneta al Sant Joan
per seguir creixent (2-5)

Ni el fred ni el vent de diumenge al 
Pepín Valls van poder frenar la gole-
jada de la UE Castellar enfront del 
Roda de Ter (6-1), un espàrring que va 
caure amb un resultat molt tenístic.

Amb una alineació de circums-
tàncies, Juan Antonio Roldán plan-
tejava un joc ofensiu i Jairo obria el 
marcador minut 34, després de ser 
assistit per Dani Quesada.

Segona victòria consecutiva en lliga del FS Farmàcia Yangüela Caste-
llar, enfront del Sant Joan de Vilassar, equip que marca la línia del des-
cens de Tercera Divisió. El 2 a 5 aconseguit a Vilassar de Mar consolida 
el bon començament dels de Borja Burgos a la segona volta de la lliga, 
on no ha deixat escapar cap punt. Quim Juncosa (4’), Albert López (12’, 
13’) i  Víctor del Olmo (21’, 35’) aconseguien golejar a un rival directe.
L’equip escala fins a l’onzena posició gràcies a la victòria del Montca-
da contra l’Arrels (5-3). A les pròximes cinc jornades, l’equip rebrà als 
quatre primers classificats, però el bon estat de forma de la ‘Taron-
ja Mecànica’ convida a somiar en donar la sorpresa.  || A. SAn AnDrÉS

FUTBOL | 2a Catalana FUTSAL | 3a DiVisió

‘Nando’ Cáliz feia el segon a 
un minut del final de la primera i els 
blanc-i-vermells marxaven amb tran-
quilitat al descans (2-0). 

A la segona part, el guió enca-
ra canviava més per la part local, ja 
que era l’únic equip a la gespa amb 
capacitat de fer futbol. El Roda de 
Ter s’esborrava per complet, deixant 
fer als homes de Roldán, que es mo-

tivaven encara més per aconseguir 
un bon resultat.

Quesada (57’), Carlos Ortiz (63’) 
i Víctor Gil per partida doble (85’ 
i 86’) arrodonien el ‘set i partit’ de 
l’equip local. 

El tècnic Juan Antonio Roldán 
va explicar després dels 90 minuts 
que va ser “un partit on la primera 
part ha estat molt bona i a la segona 
ens han donat moltes facilitats per 
anotar. Era un partit per sumar 
els tres punts i creure’ns-ho una 
mica més. El joc ens ha servit per 
recuperar sensacions, sobretot 
per a jugadors menys habituals”.

La Unió Esportiva encara no co-
neix la derrota aquest 2017, sumant 
tres victòries i dos empats en el que 
portem d’any, 11 punts que sumats als 
tres de l’últim partit del 2016 enfront 
del Sallent, fan que l’equip hagi acon-
seguit 14 dels 18 possibles. “Estem 
amb el grup capdavanter i segui-
rem lluitant per estar el més dalt 
possible i que aquesta ratxa seguei-
xi el màxim temps possible” opina 
al respecte el tècnic. El Castellar és 
en cinquena posició després de su-
perar al Molletense.  || A. SAn AnDrÉS

Nando celebra amb els companys el segon gol contra del Roda de Ter.  || A.SAn AnDrÉS Albert López, en imatge d’arxiu, va ser l’autor de dos gols.  || Q. PASCUAL

 la ue Castellar es referma en lliga a costa d’un dèbil Roda de ter 

Marc Màrquez i Dani Pedrosa amb les motos de la temporada 2017. || rEPSoL-mEDiA

MOTOR | motoGp

El Repsol-Honda 
presenta l’equip 
2017 a Jakarta

HRC va fer la presentació de l’equip 
de MotoGP per la temporada 2017 al 
Centre d’Exposicions Internacionals 
de Jakarta, Indonèsia, per tercer any 
consecutiu. 

El pilot castellarenc Dani Pe-
drosa i l’actual campió del món Marc 
Márquez, van ser els principals pro-

tagonistes de la jornada, juntament  
amb els responsables de l’equip 
Honda, Tetsuhiro Kuwata (Direc-
tor general d’HRC) i Livio Suppo 
(Cap d’equip), per desvetllar ofici-
alment la nova RC213V amb la qual 
competiran aquest any en el Campi-
onat del Món.

Amb una presentació força aus-
tera en comparació a la resta d’equips 
de fàbrica -ni tan sols es va fer per 
‘streaming’- Pedrosa va explicar que 
“l’inici de la temporada sempre és 
un moment emocionant, fins i tot 
quan ja ho has viscut moltes ve-
gades. Em trobo bé i tinc moltes 
ganes de començar un nou any de 
competició. També estic molt con-

tent d’haver vingut aquí per a la 
presentació de l’equip. El passat 
octubre no vaig poder acudir a un 
esdeveniment a causa d’una lesió 
i molta gent des d’Indonèsia em va 
mostrar el seu suport. A les instal-
lacions d’Astra Honda va ser incre-
ïble; hi havia més de 2.000 perso-
nes animant-nos i saludant-nos”.

Aquesta serà la 12a tempora-
da de Pedrosa a la categoria reina, 
on mai ha aconseguit el títol, però 
on destaca com a un dels millors pi-
lots de la història de la competició

Després del test a Sepang (Ma-
làisia), Pedrosa tornarà a Austràlia 
en els segons tests oficials entre els 
dies 15 i 17 de febrer.  ||  A. SAn AnDrÉS

Xerrada sobre 
clàusules sòl

Organització: Organització 
Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC)

A càrrec d’AICEC-ADICAE, Associ-
ació d’Usuaris de Bancs, Caixes 
i Assegurances de Catalunya

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

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

esports

Ciclogènesi al puigverd 
BÀSqUET | Copa Catalunya

La visita del Camping Bianya Roser 
va saldar-se amb un 74 a 94 i una 
nova derrota del CB Castellar que 
no va poder fer front a la potència 
ciclogenèsica de l’equip barceloní, 
que es jugava el lideratge del grup 
2 de la Copa Catalunya. Els de Car-
les Company van plantar cara a la 
segona, però les insalvables diferèn-
cies i les baixes de l’equip no feien 
possible la remuntada.

Els groc-i-negres arribaven al 
partit sense interiors, ja que Jordi 
Navarro complia el primer dels qua-
tre partits de sanció que li van caure 

Ben Palmer tira a 

cistella amb l’oposició 

de Keith Thereze.

|| A. SAn AnDrÉS

La X edició del Duatló de carretera del Prat, del Campionat Nacional de Catalu-
nya, va veure com els dos clubs de Castellar van obtenir diferents resultats. La 
prova disputada a la localitat del Baix Llobregat va constar d’un primer tram a 
peu de cinc quilòmetres, 20 de bicicleta i dos més a peu.

Per una banda, el DimensionTri, present amb cinc equips, un masculí i 
un femení i tres a la categoria Open, va obtenir una meritòria 26a posició amb 
l’equip format per Real, De Juan, Vilalta i Castany, superant a equips de renom i 
aturant el crono en 1h 04’452, a poc més de cinc minuts dels guanyadors. Pel que 
fa a l’equip del Triatlètic, divisió del Club Atlètic Castellar, va acabar en 51a po-

DUATLÓ | Campionat Catalunya

el Dimensiontri, 26è i 
el triatlètic, 51è al pratel Roser, a la recerca del liderat, arrasa al CB Castellar (74-94) 

L’equip del DimensionTri en la prova ciclista del Prat. || CEDiDA

 Albert San Andrés

sició amb l’únic equip amb el qual va participar. Els verds van fer un crono d’1h 
10’ 38”, gairebé 12 minuts més que l’equip dels guanyadors del CN Montjuïc (0h 
58’18”). Segons era l’equip de El Prat Triatló i tercer el TricBM.

L’equip femení del DimensionTri, amb diverses debutants a les seves files, 
va aconseguir complir l’objectiu de la prova, que era finalitzar, fent-ho en 35a po-
sició (1h 38’26”) a 28 minuts de l’equip de guanyadores, també el CN Montjuïc. A 
menys de tres minuts, segones van acabar les noies del CN Vic - ETB i en terce-
ra posició, l’ASS Esportiva Rockets.

L’èxit del Fasttriatlón-CN Montjuïc va destacar en una prova que va reu-
nir 109 equips a la competició oficial i més de 160 a la prova open, el que sumava 
més de 1.400 esportistes participants.  || A. SAn AnDrÉS

entrenant al cadet, José Miranda 
no podia jugar per motius perso-
nals i Joan Pons estava lesionat. 
Entre tanta baixa, debutaven dos 
jugadors, el nou base Adrià Her-
nández i el jugador del segon equip, 
Oliver Reyes.

El partit començava amb una 
intensitat inusual per part del Roser, 
que buscava guanyar per una dife-
rència de més de 30 punts per bus-
car el liderat, acabant els primers 10 
minuts amb un marcador de 14 a 37.

El segon període no era pas 
millor i el tir exterior dotava de con-
tundència l’atac visitant, arribant al 
descans amb un insalvable 29 a 62.

Els del Fort Pienc es relaxaven 

al tercer període i els groc-i-negres 
els superaven per 22 a 10, retallant la 
diferència a 21 punts (51-72). L’últim 
període també era molt igualat i els 
locals només queien per un punt (21-
22). Tot i així no es podia evitar una 
diferència final de 20 punts (74-94) 
i sumar la 13a derrota de la tempo-
rada, la quarta consecutiva.

Carles Company va explicar 
que “després de veure la prime-
ra part amb 30 punts d’avantat-
ge i el ritme del Roser, podem dir 
que s’han salvat els mobles a la 
segona”. El CB Castellar encara 
no coneix la victòria aquest 2017 i 
segueix en penúltima posició amb 
un balanç de 2-13 .  
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Subcampions de Catalunya de cros
laura Vilchez i Rubén Jiménez aconsegueixen la segona 
plaça als campionats de veterans de Caldes de malavella

L’HC Castellar no va poder superar a domicili a un rival 
directe com el CH Ripollet, amb el que va caure per 4 
a 3. Els locals aconseguien el gol de la victòria a l’últim 
minut. L’equip grana perd una oportunitat d’or de col-
locar-se com a capdavanter del grup de set equips que 
lluiten per evitar el descens, posició (12a) que ha passat 
a ocupar el Ripollet.

El joc dels de Fidel Truyols va ser per oblidar, da-
vant d’un equip que va aprofitar les seves ocasions i que 
va saber remuntar l’1 a 2 advers al descans. Com va pas-
sar en la derrota a casa amb el Valls, un altre rival direc-
te, l’equip castellarenc, que fa setmanes juga amb foc, no 
va saber estar a l’altura de les expectatives, rebent un 
gol als últims minuts de joc que els deixa en 14a posició, 
primera de les que marquen el descens directe.  || A.S.A.

Ocasió perduda 
a Ripollet (4-3)

Els atletes castellarencs de l’equip ‘I run with Leiva’ van tancar una gran actuació als Campio-
nats de Catalunya de cros celebrats a Caldes de Malavella (Girona). Els dos castellarencs que 
participaven, Laura Vílchez i  Rubén Jiménez, van aconseguir el subcampionat en les seves res-
pectives categories. Vílchez (al centre de la foto) aconseguia la segona posició en sènior femení 
individual, pel darrere de la gironina Anna Quílez. També en femení, l’altleta del CAC, Mari-
Carmen Escobar (20:04) va ser tercera en veteranes. D’altra banda, Jiménez (19:33, tercer per 
l’esquerra a la foto), exentrenador del sènior A del FS Castellar, va proclamar-se subcampió 
en la categoria per a veterans M35 amb l’equip format per Lahcen Harbil (18:37), Javi López 
(20:03), Lluis García (20:29), Miguel Ángel Dominguez (20:34) i Sergi Jansá (23:59).  || A.S.A.

ATLETISME | Campionat Catalunya CRos

HOqUEI | 1a Catalana

La torreta - Berga 4-2
molletense - Sant Quirze 0-1
Sabadell nord - Can rull 0-2
Cardedeu - Les Franqueses 4-1
Caldes m. - gironella 1-1
Bellavista m. - Vic riuprimer 0-0
UE Castellar - Roda de Ter 6-1
Sallent - matadepera 1-0
terrassa 1906 - San Lorenzo 1-0

Calafell - mollet 4-6
reus Ploms - Caldes m. 5-7
Vila-seca - Bell-lloc 5-4
Valls - igualada 3-6
Ripollet - HC Castellar 4-3
Sant Cugat - Juneda 5-5
Sentmenat - Amposta 6-5
Sant Feliu C. - Cambrils 12-2

Vacarisses - Aliança mataró 2-7
Centelles - montsant 1-1
montcada - Arrels 5-3
Sant Joan - FS Castellar 2-5
Premià - Sant Cugat 4-2
Lliçà - Arenys de munt 3-2
iSUr - Pineda 4-3
grama - Canet 1-2

CB Castellar - Roser 74-94
Lluïsos - Viladecans 76-66
Sant Boi - Salle reus 54-66
Salou - Esparreguera 66-73
torreforta - Alpicat 81-80
Ciutat Vella - SESE 79-66
Cantaires - Collblanc 83-70

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSqUET HOqUEI PATINS
seGona Catalana · GRup iV · J20 teRCeRa DiVisió · GRup i, J 17 Copa Catalunya · GRup ii · J15 pRimeRa Catalana · GRup B · J17

FC Cardedeu 43 20 13 4 3
Can rull rt CFU  38 20 12 2 6
FC Sant Quirze  37 20 11 4 5
CF Sabadell nord 36 20 11 3 6
UE Castellar 35 20 9 8 3
UD molletense 33 20 10 3 7
Les Franqueses CF 31 19 8 7 4
CE Sallent 29 20 9 2 9
FC matadepera 29 20 8 5 7
Vic riuprimer rFC 28 19 8 4 7
CE Berga 26 20 7 5 8
CF At. gironella 26 20 7 5 8
UD San Lorenzo 24 20 7 3 10
terrassa FC 1906  24 20 6 6 8
C Bellavista milán 22 20 6 4 10
CF Caldes montbui 17 20 4 5 11
CE roda de ter 14 20 4 2 14
CF La torreta 9 20 3 0 17

Canet FS 37 16 12 1 3
Aliança mataró CE 37 17 12 1 4
F Lliçà d’Amunt 36 16 12 0 4
FE grama 34 17 11 1 5
CE Vacarisses 33 17 11 0 6
Cover Premià CFS 26 16 8 2 6
FS montsant 26 17 7 5 5
iSUr  26 17 7 5 5
Sant Cugat FS 25 17 8 1 8
CFS montcada 22 17 7 1 9
FS Castellar 21 17 6 3 8
AEFS Arrels 19 17 5 4 8
Centelles AE 17 17 5 2 10
San Joan de V. FS 15 17 5 0 12
CFS Arenys de m. 10 17 3 1 13
FS Pineda de mar 4 16 1 1 14

CB Esparreguera  15 12 3
CP roser  15 12 3
CB Salou  15 11 4
SESE  15 11 4
CB Cantaires tortosa 15 9 6
Salle reus  15 8 7
CB Ciutat Vella  15 8 7
AD torreforta   15 8 7
AEC Collblanc B  15 8 7
Lluïsos de gràcia   15 6 9
CB Alpicat  15 5 10
Basquet Sant Boi   15 4 11
CB Castellar   15 2 13
CB Viladecans  15 1 14

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Vila-seca 40 17 13 1 3
CP Bell-lloc 38 17 12 2 3
Cn reus Ploms 38 17 12 2 3
igualada HC 36 17 11 3 3
Caldes montbui  28 17 8 4 5
Ll-Llista Juneda 27 17 8 3 6
HC Sentmenat 27 17 9 1 7
CHP Sant Feliu 25 17 7 4 6
PHC Sant Cugat 22 17 6 4 7
CH ripollet 18 17 5 3 9
CP Calafell 17 17 5 2 10
CHP Amposta 16 17 4 4 9
mollet HC 16 17 4 4 9
HC Castellar 15 17 4 3 10
HC Valls 14 17 4 2 11
Cambrils CH 8 17 2 2 13

AGENDA
setmana Del 10 al 16 De FeBReR

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 11 febrer
Pepín Valls
09:00   aleví C – EF Barberà
09:00   aleví E – C. Sabadellès 1856
10:30   aleví B – PB trajana S. Just 
10:30    aleví F – olímpic Can Fatjó CE
12:00   benjamí D – Sabadell n.
12:00   benjamí F – EFB ripollet AD
13:15     benjamí A – EF Barberà
14:30    infantil C – Can rull rt
16:30   juvenil A – rubí UE 

Partits a fora
10:15    EF montcada -  aleví D 
10:30    PB Sant Cugat -  aleví A 
10:45    Sabadell nord CF -  benjamí C
12:00    PB Sant Cugat -  benjamí E
12:45    ripollet CF -  prebenjamí A 
13:00    Santa Perpètua -  Fem cad-inf
15:30    Can rull rt -  infantil D
16:30    San Lorenzo -  amateur A
18:00    EF Bonaire -  juvenil A
18:00    mirasol Baco -  juvenil C

DIUMENGE 12 febrer
Pepín Valls
10:15   infantil A – mercantil CE
12:15     amateur B – PD Pajaril
14:15     prebenjamí B – Sabadell FC
14:15     prebenjamí C – Can rull rt

Partits a fora
10:30  ramon Llorens -  benjamí g
11:00    Sant Quirze -  benjamí B
14:00    EF Base ripollet -  infantil B
14:00    Badia del Vallès CD -  cadet B 

BÀSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 11 febrer
Pavelló Puigverd
09:00   mini femení – Palcam
16:30   cadet masculí – UE Sant Cugat
18:00   sènior B – Sferic terrassa

Partits a fora
09:30  nou Bàsquet olesa –  premini
10:30    CEx Vilafranca -  cadet fem
12:15    manyanet S Andreu –  cadet
13:00   Bàsquet Berga -  júnior femení
16:00    AE Sant Crist -  júnior
18:00    manyanet S Andreu –  sots 21

DIUMENGE 12 febrer
Partits a fora
11:30    CB Sagrat Cor Diputació -  mini 
19:00    CB Cantaires -  sènior A

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 11 febrer
Pavelló Joaquim Blume 
09:30   prebenjamí B  – Palau Sòlita
15:30    cadet B – ripollet FS 
16:45    aleví B – montigalà AAVV 
18:30    sènior A – Lliçà D’Amunt 

Partits a fora
17:15    Escola Pia S. -  infantil B

DIUMENGE 12 febrer
Pavelló Joaquim Blume
09:00   benjamí A – CE gonzález S 
10:00   aleví A – AE montornès FS  
11:00     infantil A – Barri Can Calet CFS 
12:15     cadet A – olímpic Floresta 
13:30   juvenil B – SS Santa Perpètua 
17:30   sènior B – AECS L’Hospitalet 

Partits a fora
10:30  o. Floresta -  prebenjamí A
13:30    CFS montcada -  juvenil A

HOqUEI  (HC Castellar)

DISSABTE 11 febrer
Partits a fora
09:00  Ct Barcino -  benjamí A
12:00  J.  maria i Josep -  iniciació A
18:00  Vilassar HC -  sènior 2 CAt

DIUMENGE 12 febrer
Pavelló Dani Pedrosa
16:00   iniciació B – Bigues i riells
17:00   iniciació A – CP Sant Celoni
18:00   benjamí B – CP malgrat
18:45   sènior 1 CAt – Sentmenat

Partits a fora
11:00    CH Corbera -  prebenjamí
12:00   Jesús maria i Josep -  aleví B
13:00   Bigues -  Escola
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OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

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

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

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

· Enginyer/a de producció-qualitat
· Responsable comptable
· Coordinador/a logística
· Oficial de mecanització de peces
· Soldador/a
· Comptable-fiscal
· Fuster/a
· Lampista
· Mosso/a de magatzem / caixer/a
· Peó ajudant taller (estructures metàl·liques i caldereria)
· Ajudant de cuina / cuiner/a (joves)
· Comercial
· Responsable departament laboral assessoria
· Farmacèutic/a logístic/a
· Torner/a (torn convencional)
· Fresador/a (fresa CNC)
· Mecànic/a de camions especialitzat en electricitat
· Pintor/a industrial

Setmana del 2 al 8 de febrer
Es necessita:

cultura bram’17

La Mostra de Cinema de Castellar, el 
BRAM!, tindrà lloc entre els dies 3 i 12 
de març de 2017. Arriba a la novena 
edició i compta amb un total de 19 ac-
tivitats diferenciades en set seccions: 
Inauguració, BRAM musical, Festi-
val “Els Curts del BRAM!, Finestra 
Oberta, Secció oficial, BRAM! infan-
til i BRAM! escolar. “Seguim amb  la 
col·laboració des de fa 6 anys entre 
l’Ajuntament i el Club Cinema Cas-
tellar, i ja pensem en l’any que ve, per 
celebrar la desena edició”, apunta 
Aleix Canalís, regidor de Cultura, a la 
presentació del programa del BRAM!. 

El BRAM! segueix apostant, un 
cop més, “pel cinema social i d’au-
tor”, apunta Pere Joan Ventura, direc-

el BRam! arriba a la novena edició
tor de la Mostra de Cinema. El cartell 
d’aquesta novena edició és, novament, 
un treball del dissenyador de l’Ajunta-
ment Carles Martínez:  “Per desen-
volupar la imatge del BRAM! cada 
any parteixo d’un concepte relaci-
onat amb el cinema”. Aquesta ve-
gada, el creador parteix del “punt de 
vista” tant de qui crea una obra com 
de qui la interpreta, i s’inspira en dos 
referents que, al seu entendre, simbo-
litzen aquesta idea: la pel·lícula L’any 
passat a Marienbad (1961) d’Alain Res-
nais i el quadre ‘Reproducció prohibi-
da’ (1937) de René Magritte. 

Enguany, la pel·lícula que inau-
gura la Mostra és la ‘polèmica’ La reina 
de España de Fernando Trueba. “No 
és una pel·lícula habitual, ens va 
interessar a partir d’unes declara-
cions de Trueba al Festival de San 
Sebastián que es van treure de con-
text”, diu Ventura. Això va provocar 
un boicot a la pel·lícula. 

El Cor de la Nit, SOM·Night i Mu-
sicorum presentaran, el 4 de març, el 
concert Històries a l’aire, “un concert 
que parteix de les històries que po-
dríem trobar als llibres”, i que intro-
duirà el personatge de Matilda. “Tenir 
una mostra de cinema a Castellar és 
un luxe, i que la gent que l’organitza 

  Marina Antúnez

L’equip de persones que organitza i col·labora amb el BRAM! escenifica, en un joc de miralls, la imatge del cartell d’aquest any, basat en ‘L’any passat a Marienbad’ d’A. Resnais i ‘Reproducció prohibida’ de R. Magritte. || Q. PASCUAL

Cartell del Bram! 17. || C. mArtínEz

contempli la música és fantàstic”, 
declara Sònia Gatell, directora d’Es-
paiart i de les corals que, al BRAM!, 
cantaran Newsies, Mary Poppins, Els 
miserables i Mamma Mia.

Una de les novetats destacades, 
és la secció Els Curts del BRAM! di-
lluns 6 i dijous 9, s’han programat Els 
Curts del BRAM! “d’entre els més 
de 400 curts que es van presentar 
al concurs que vam convocar”, se-
gons Pere Joan Ventura. Prèviament, 
el dia 5, a la secció el BRAM musical es 
presentarà el film Sing Street.

Dimarts 7, es projecta Cerca de 
tu casa amb la presència del director 
Eduard Cortés. Dimecres 8, Sasha, que 
també portarà a Castellar el director 
Fèlix Colomer. Dijous 9, es visionarà 
la premiada  cinta La propera pell, que 
presentarà el director Isaki Lacuesta. 
Divendres 10, el director  Rudy Gnut-
ti també serà present per a la projec-
ció ̀ del documental En el mismo barco.

Els altres títols escollits enguany 
són Paterson, que també es projectarà 
divendres 10. Dissabte 11,  s’ha seleccio-
nat la cinta El petit príncep, “que no és 
una pel·lícula infantil però que in-
tentarà apropar el cinema al públic 
jove, que és al qui més costa venir al 
BRAM!”, reconeix Ventura. També 

dissabte es projectarà la darrera pel-
lícula de Ken Loach I, Daniel Blake i 
Frantz de François Ozon. 

Diumenge 12, s’ha previst el visi-
onat de Bar Bahar. Entre dos mundos de 
Maysaloun Hamoud i El ciudadano ilus-
tre de Mariano Cohn i Gastón Duprat. 

També diumenge tindrà lloc una 
de les seccions tradicionalment més 
participatives del BRAM, es tracta del 
BRAM infantil, que arriba ja a la sise-
na edició. S’han programat uns tallers  
de cinema al vestíbul de l’Auditori 
“que seguiran dues línies; la pri-
mera, més centrada en la història 
del cinema, i la segona, basada en 
les pel·lícules, es farà un “stop mo-
tion”, per exemple”, diu Violeta Pa-
lazón, responsable del BRAM infantil.

Les pel·lícules escollides pel 
BRAM infantil són Petits herois, “uns 
curts pensats pels més petits però 
apte per a tots els públics” i La vida 
del carbassó. Entre una projecció i 
l’altra, el Cor Sant Esteve oferirà un 
concert a l’Auditori. 

Dilluns passat ja es va inici-
ar BRAM escolar. “S’ha preparat 
una pel·lícula per cada cicle, set en 
total”, explica Mercè Costa, responsa-
ble d’aquesta secció de la Mostra. Com 
ja s’ha fet en altres edicions, el Senyor 

Plaqueta serà el director del festival. 
Els infants podran utilitzar unes pi-
ruletes per valorar les pel·lícules per 
cada cicle. “Ens interessa que hi hagi 
un dossier de cada pel·lícula perquè 
abans i després  del visionat es pugui 
treballar a classe”, afegeix Costa.

El públic podrà premiar les pel-
lícules. També segueix i arriba a la cin-
quena edició el Premi del Jurat Jove. 

Fernando trueba, 
isaki lacuesta i 
eduard Cortés són 
alguns dels convidats 
a la mostra de 
Cinema de Castellar
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literatura

S’obre la convocatòria 
dels IV Premis Microrelats

Des d’avui i fins al proper 24 de 
març, s’obre el període per partici-
par al IV Premi de literatura breu 
L’Actual, on poden optar joves a 
partir dels 16 anys i adults sense 
edat límit. Aquest certamen està 
dirigit a persones de qualsevol ori-
gen i nacionalitat.

En la categoria jove, s’hi 
poden presentar nois i noies nas-
cuts entre els anys 1999 i 2002 
amb microrelats. En la categoria 
d’adults hi ha dues modalitats, mi-
crorelat i poesia. 

Tots els treballs hauran de 
tenir una extensió no superior a 
300 paraules  per microrelat i 500 
paraules per poesia breu. El tema 
dels textos serà lliure i no afectarà 
el veredicte final del jurat. 

S’estableixen tres premis: un 
primer premi, que consisteix en un 
llibre electrònic valorat en, apro-
ximadament, 100 euros; un segon 
premi, que consisteix en un val de 
60 euros en llibres a la Llibreria Va-
llès i Espai Lector Nobel, i un ter-

cer premi, que consisteix en un val 
de 30 euros en llibres a la Llibre-
ria Vallès o a l’Espai Lector Nobel.

A més, tots els guanyadors 
veuran publicats els seus textos al 
número del 28 d’abril de 2017 del 
setmanari L’Actual, posterior a l’en-
trega de premis que tindrà lloc el 
dia 21 d’abril de 2017 a la Bibliote-
ca Municipal Antoni Tort. 

El lliurament d’obres es durà 
a terme per correu electrònic. S’en-
viarà un correu amb l’assumpte “IV 
Premi de literatura breu”, indicant 
la modalitat (microrelats/poesia) 
i categoria (jove/adult, en la mo-
dalitat de microrelat), a l’adreça 
microrelats@castellarvalles.cat. 

El jurat de la quarta edició 
dels Premis de literatura breu L’Ac-
tual està format per Anton Carbo-
nell, Gisela Pou, Yolanda Gutiérrez, 
Carme Muñoz i Marina Antúnez. 

Les bases completes del 
premi es poden consultar al web 
www.castellarvalles.cat i al web 
de lactual.cat.   ||  rEDACCió

Guanyadors i jurat de l’edició III Premis de literatura breu L’Actual, 2016. || Q. P.

aquest divendres, lactual.cat fa públiques 
les bases del certamen de literatura breu

L’ACTUAL | Bases Del CeRtamenBIBLIOTECA | lliBRes 2016

La templanza de María Dueñas ha 
estat la novel·la més demanada pels 
usuaris de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barce-
lona durant l’any 2016. A Castellar del 
Vallès, “la novel·la amb més préstecs 
ha estat ‘La noia del tren’ de Paula 
Hawkins, en català”, apunta Carme 
Muñoz, directora de la Biblioteca Mu-
nicipal Antoni Tort. 

El segon lloc, a tot Catalunya, és 
per Algú com tu de Xavier Bosch, i el 
tercer, per La noia del tren. A Castellar, 
el segon lloc i tercer lloc són per la tri-
logia del Baztán de Dolores Redondo, 
amb els llibres Ofrenda a la tormenta 
i Legado en los huesos. Les segueixen  
les novel·les La nieta del señor Linh de 
Philipe Claudel i  L’estiu que comença 
de Sílvia Soler. A la província de Bar-
celona, aquests dos últims llibres se 
situen en sisè i setè lloc. 

Pel que fa a les novel·les més de-
manades en format electrònic a Cas-
tellar del Vallès, en primer lloc, “la 
que més ha sortit és ‘El guardián 

els llibres més demanats el 2016
en la categoria de poesia, ‘antologia de poesia catalana’ a cura 
del castellarenc miquel Desclot ha estat el més sol·licitat

invisible’ de Dolores Redondo, el 
primer llibre de la trilogia”, apun-
ta Muñoz, que explica també que “és 
al número 8 del ‘top ten’ de novel-
les amb més sortida en paper”. A 
nivell de tot Catalunya, el llibre elec-
trònic més demanat ha estat La chica 
del tren, en castellà. 

A la nostra vila també han estat 
molt demanats els llibres electrònics 
Los besos en el pan d’Almudena Gran-
des i La isla de Alice de Daniel Sánchez 
Arévalo. “En quarta posició hi tro-
bem ‘La noia del tren’ en català, i en 
cinquè lloc, ‘La amiga estupenda’ 
d’Elena Ferrante”, diu Muñoz. En 
aquest sentit, pronostica que l’any 2017 
pot ser que Ferrante, juntament amb 
Pierre Lemaitre, “siguin els autors 
que més destaquin, caldrà compro-
var-ho en el seu moment”.

El sisè lloc l’ocupa El amante ja-
ponés d’Isabel Allende. També ha estat 
molt demanat el llibre electrònic de 
Marie Kondo La magia del orden. “Cal 
destacar que, electrònicament, es 
demanen més llibres en castellà 
que en català, perquè la gent busca 
el títol, més que importar-li la llen-

  Marina Antúnez

 Alguns dels llibres més llegits el 2016 que es poden demanar en préstec a la Biblioteca Antoni Tort. ||m. AntúnEz

gua”, reconeix Muñoz. 
En l’apartat de poesia, en l’àmbit 

català, cal destacar que el llibre més 
demanat ha estat Antologia de poesia 
catalana  a cura del castellarenc Mi-
quel Desclot, seguit de Rimas y leyen-
das de Gustavo Adolfo Bécquer i de 
Nova antologia de poesia catalana a 
cura d’Isidor Cònsul i Llorenç Sol-
devila. 

En llengua estrangera, “les lec-
tures van en augment, sobretot, en 
anglès, francès i italià; la gent les 
llegeix per plaer”, constata Muñoz. 
La novel·la estrangera més triada és 
The Girl on the train, seguida de Sou-
mission de Michel Houellebecq  i Nora 
Webster de Colm Tóibín.

Pel que fa a les novel·les 
juvenils,Wonder de R. J. Palacio es 
manté a la primera posició. A conti-
nuació, hi trobem Un fill d’Alejandro 
Palomas i en tercer lloc,  Algo senzillo 
como twitear te quiero. 

En relació als còmics, els més de-
manats a les biblioteques catalanes el 
passat 2016 van ser  Death Note,  20th 
Century Boys de Naoki Urawasa i I am 
a hero de kengo Hanazawa. 
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INSCRIPCIONS CURS 2016-2017
Cursos presencials i semipresencials

Inscripcions exalumnes 
i preferents:
7 i 8 de febrer

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

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

+ Info: www.castellarvalles.cat

ITINERARIS DE NATURA PER A GENT GRAN

Vine i 
camina

Sortida especial 
Dijous Gras

Itinerari de 3 km recorrent 
la història de Can Tolrà

Inclou passi d’imatges de
les sortides del curs anterior

Vindràs?

Informació i inscripcions: 20 i 21 de 
febrer, de 10 a 12 h a la Regidoria de 
Programes Socials (c. Portugal, 2D, tel. 
93 714 40 40). 
Preu: 2 euros en concepte d’assegurança 
Organització: 
Ajuntament de Castellar del Vallès

Dia: dijous 23 de 
febrer, 09 h
Sortida i arribada: 
pl. del Mercat
Dificultat baixa

cultura

ENTITATS | aCte CommemoRatiu 

Dissabte a les 18.30 h, s’ha programat 
un acte a l’Auditori Municipal per ho-
menatjar la figura de Mn. Joan Abar-
cat. L’acte és possible gràcies a la par-
ticipació de diverses entitats locals: La 
Pedra Fina (impulsora), l’Arxiu d’His-
tòria, Artcàdia, la Coral Xiribec, el Cor 
Sant Esteve, l’Associació  Cultural Cal 
Meima, l’Associació de Jubilats i Pen-
sionistes, la Diòcesi de Terrassa, l’ar-
xiu de la Parròquia, Clusellas Dental i 
l’Ajuntament.

La idea va néixer fa tres anys, 
quan La Pedra Fina va considerar la 
commemoració del centenari dels Pas-
torets, el 2016. “Les entitats ens hem 
d’acostumar a fer projectes en con-
junt per aconseguir reptes ambici-
osos”, diu Dani Rocavert, de La Pedra 

  Marina AntúnezDiverses entitats del municipi acorden 
un acte conjunt per al proper dissabte

Castellar reconeix la figura de mn. Joan abarcat
Fina, “hem detectat una falta d’hà-
bit per part de les entitats que crè-
iem que tindrien coses a dir sobre 
Abarcat, però no s’ha entès prou”.

Les idees que s’han anat treba-
llant durant el 2016 han pres forma, 
finalment, en aquest acte del proper 
dissabte, “tot i que no tanca res, sinó 
que és el punt de partida d’un pro-
jecte que dona visibilitat al perso-
natge d’Abarcat”, afegeix Rocavert. 
Mossèn Joan Abarcat era tortosí, i d’ell 
se n’han recuperat informacions del 
seu vessant musical, personal, polític.

L’acte serà conduït pel traduc-
tor castellarenc Joan Sellent. Eulàlia 
Vilarasau i Josep Maria Roviralta ini-
ciaran les lectures amb ‘La vespra de 
la Cinta’. Seguidament, la cantautora 
Mariona Roca interpretarà ‘No m’obli-
des’, ‘Stella Matutina’ i Nadala’, amb 
lletra de Mn. J. Verdaguer i música de 

Mn. J. Abarcat, que estarà acompa-
nyada dels músics Biel miró (trombó), 
Guida Miró (piano), Laia Rocavert (vi-
oloncel) i Carles Miró (violí).

La Coral Xiribec cantarà ‘Ave 
Maria’ de Mn. Abarcat. El grup de te-
atre del Casal Catalunya interpreta-
rà un fragment de ‘El lluç de la llúcia’, 
amb els actors Joan Clot, Francesc Es-
pinosa, Joan Daví, jacint Fornaguera 
i Joan Marquillas, dirigits per Marga-
rita Sallent. 

L’escriptor Jacint Torrents s’en-
carregarà d’introduir la biografia del 
personatge, que ha recollit en un lli-
bre. Dolors Ruíz, Mònica Plana i Al-
fons Fernández llegiran uns fragments 
del volum.

Colònies i Esplai Xiribec, la Coral 
Xiribec, el Kor Ítsia i Els Pastos Cantari-
res cantaran ‘Mercès us dóna’, ‘El poble 
de mon llinatge’ i ‘A la serralada’.  

Màrius Serra, escriptor i periodista. || CEDiDA

CAL GORINA | lliBRe ARXIU D’HISTòRIA | pResentaCió

Es presenta 
l’últim llibre de 
Màrius Serra

Molins paperers del Ripoll, en un llibre

Dijous 16, a les 20 hores, es presen-
ta a Cal Gorina la novel·la Res no és 
perfecte a Hawaii de Màrius Serra. 
L’acte comptarà amb la presència 
de l’autor, qui presentarà la seva 
novel·la, que combina combina la 
intriga i la descoberta. L’argument 
s’inicia a l’illa de Hawaii, on se cele-
bra un congrés sobre el capità Cook, 

Dijous 16 a les 19.30 h, es presenta el llibre “Els molins paperers del Ripoll 
inferior: Barberà, Ripollet, Cerdanyola i Montcada (segles XVI-XVIII” 
de Miquel Sánchez (Cerdanyola, 2016) a l’Arxiu d’Història de Castellar. 

Es tracta d’un treball de recerca sobre els molins paperers del tram 
final del Ripoll, establerts al llarg de Sabadell, Barberà, Ripollet, Cerda-
nyola i Montcada. Parla de l’aigua i els recs moliners; dels molins fariners 
i els drapers, avantsala dels molins paperers; de les matèries primeres i 
les diferents classes de papers que s’elaboraven; de les filigranes o mar-
ques a l’aigua.

L’autor, a més d’explicar com eren els molins paperers del Ripoll in-
ferior,  també parlarà de la importància de tota la conca del Ripoll, dels 
seus molins i de les infraestructures lligades a aquests, com les sèquies i 
els canals.   ||   m. A.

el mític descobridor de l’arxipèlag, i 
la inauguració d’un complex turístic. 
Un accident saboteja la festivitat a 
l’illa. El jove periodista hawaià Tom 
Rodley cobreix i investiga el succés, 
amb Jane Auden, una antiga compa-
nya d’estudis atractiva i de tempera-
ment audaç. La investigació sobre el 
presumpte atemptat, l’enigma dels 
pares del jove Rodley i els interro-
gants històrics sobre el capità Cook 
s’encreuen en una novel·la que retra-
ta un país fascinant. 

Màrius Serra i Roig és escriptor, 
periodista, autor de mots encreuats, 
traductor de l’anglès i enigmista ca-
talà, llicenciat en filologia anglesa a 
la Universitat de Barcelona.  ||  m.A.
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culturacultura

Diumenge passat, es va poder veure l’espectacle ‘La mongetera màgica’, 
de la companyia Festuc teatre. L’Auditori municipal es va omplir amb 161 
assistents, que van gaudir  molt de la història.  || Foto: Q.PASCUAL

qUINS FOGONS | laCtual.tV

TEATRE INFANTIL | pRoGRamaCió auDitoRi

La mongetera de Festuc Teatre, aplaudida

DOCUMENTAL | Cinema

Aquest divendres, a les 20h, es pro-
jecta Dins l’armari a l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont. Aquest és el títol 
escollit per al Docs Barcelona del Mes 
de febrer, programat a Castellar con-
juntament per les entitats Cal Gorina, 
L’Aula i el CCCV. Es tracta d’una cinta 
dels Països Baixos, de l’any 2015, que es 
projectarà en versió original en xinès 
i anglès, subtitulada en català. 

En una societat com la xinesa, 
on l’homosexualitat és inacceptable, 
l’Andy i la Cherry lluiten per satis-
fer les expectatives dels seus pares. 
L’Andy és un arquitecte d’èxit que viu 
a Xangai i decideix sortir de l’armari.

El seu pare, avergonyit i dece-
but, li reclama que es casi amb una 
dona per mantenir l’honor familiar. 
La Cherry, casada amb un homosexu-
al, pretén adoptar un fill per complir 
amb les exigències de la seva mare de 
mantenir les aparences socials.

L’esforç de l’Andy i la Cherry per 
aconseguir una vida plena fingint certs 
estereotips culturals posa en evidèn-
cia tot un sistema de valors. Desespe-
rats però sempre mirant endavant, el 
seu coratge ens mostra una Xina mo-
derna i jove que busca el seu espai de 
llibertat en una societat marcada per 
forts valors tradicionals.

Dins l’armari és un retrat íntim 
de la lluita de l’Andy i la Cherry per sa-
tisfer les expectatives dels seus pares 
en una societat xinesa on l’homosexu-
alitat és inacceptable.

El film està dirigit per Sophia 
Luvarà, italiana, i ha rebut premis a 
Catalunya, a la Berlinale d’Alemanya, 
al Belfast Film Festival, a l’IDFA i a 
HRWFF New York.  || m.A.

‘Dins l’armari’, 
al Docs 
Barcelona

Aquest diumenge passat, es va cloure la 66a edició dels pessebres del Grup 
Pessebrista de Castellar del Vallès, que enguany ha estat oberta des del 4 de 
desembre de 2016 fins al 5 de febrer de 2017 i que s’ha centrat en el tema: Les 
cançons de Nadal. A la cloenda, coincidint amb la Candelera, es va fer el sor-
teig de la figura de pessebre que cada any se sorteja entre tots els visitants 
que tenien un número potencialment guanyador al targetó que s’entregava 
a l’entrada. Una mà innocent va seleccionar el número 0483. 

Un cop finalitzada l’exposició d’enguany, “ara és temps de reflexió i 
de començar a treballar per la temporada vinent”, comenta Ferran Ba-
tiste-Alentorn, president de l’entitat, que també afegeix que “a manca de 
fer encara l’anàlisi definitiu, la temporada ha estat força bona, desta-
quem especialment les visites de les escoles i dels centres i residènci-
es de la gent gran”. 

Més d’un miler d’alumnes de les escoles de Castellar del Vallès i de fora 
han visitat els pessebres aquest any. “Això ens omple d’esperança i té molt 
a veure amb un dels nostres objectius com a entitat, divulgadora de la 
cultura i les tradicions catalanes”. 

Aviat començaran els cursets de treball amb porexpan i el de mode-
latge de figures, se n’informarà al web de l’entitat, www.pessebrescastellar.
com.   ||  m. AntúnEz

Diumenge va acabar la 
mostra de pessebres

Un dels diorames que s’ha pogut veure a l’exposició de pessebres del grup. || Q. PASCUAL

GRUP PESSEBRISTA DE CASTELLAR | CloenDa

La Clara i la Marina del programa Quins fogons et preparen un pastís 
que podria enamorar qualsevol. Es tracta d’un pastís de crêppes de xo-
colata amb mascarpone amb colorant comestible de color de rosa. Una 
bona manera de sorprendre qui més estimeu, el proper 13 de febrer. 
Com sempre, podeu veure la recepta sencera al Facebook de Quins fo-
gons i al web de L’Actual.cat.  || rEDACCió

Per Sant Valentí, les noies de Quins 
fogons preparen una recepta  d’amor
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DESTAqUEM EXPOSICIONS

agenda Calendari agenda del 10 al 19 de febrer

DiVENDrES 10
20 h · PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes: 
Dins l’armari
auditori municipal
org.: Cal Gorina, l’aula i CCCV

DiSSaBtE 11
11.30 h · JOCS 
Racó 0-3 anys “Els cotxes també 
són per pintar!”
ludoteca municipal 
organització: ludoteca municipal

18.30 h · PROPOSTA
Acte Commemoratiu de
Mn. Joan Abarcat. auditori 
municipal
organització: entitats locals

22.30 h · BALL
Nit de ball amb Pentagrama Duet
sala Blava de l’espai tolrà
organització: pas de Ball

DiUMENGE 12
12 h · PROPOSTA
Concert ballable amb SonaSwing
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

16.15 h · CINEMA
Bèsties fantàstiques i on trobar-les
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h · BALL
Ball a càrrec del grup Liberty
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.45 h · CINEMA
María (y los demás)
auditori municipal
organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

DiLLUNS 13
20 h · PROPOSTA
En To Poètic: Hoy traigo el 
ombligo con nudo deshecho, 
de yolanda Gutiérrez
Biblioteca municipal
organització: Biblioteca municipal

DiMEcrES 15
9.30 h · SORTIDA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del Cap
org.: ajuntament i Àrea Bàsica de salut

19 h · CONFERÈNCIA 
Cicle de xerrades La República 
que farem: “Educació”
sala d’actes d’el mirador
organització: eRC Castellar

21 h · PROPOSTA
Sopar col·loqui amb Jordi Turull
local pDeCat, inscripció prèvia
organitza: pDeCat Castellar

DiJOUS 16
17.30 h · PRESENTACIÓ
Presentació revista Descobrir 
sala d’actes d’el mirador
org.: Consorci de turisme del Vallès 
occidental i Revista Descobrir

19.30 h · XERRADA
Presentació del llibre Els molins 
paperers del Ripoll Inferior
sala d’actes d’el mirador
org.: arxiu d’Història de Castellar

20 h · PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Res no és 
perfecte a Hawaii, de Màrius Serra
Cal Gorina
org.: Cal Gorina i Biblioteca municipal 

De 20 a 00 h · PROPOSTA
Afterwork amb A.K.A. Toni González
Cal Calissó
organització: Cal Calissó

21 h · CONFERÈNCIA 
“Comunicació adequada entre 
adolescents a l’entorn 2.0”
sala lluís Valls areny d’el mirador
organització: ajuntament i peC

DiVENDrES 17
De 21 a 1.30 h · PROPOSTA
Festa Carnestoltes Swing
sala Blava de l’espai tolrà
org.: assoc. swing around the World

21 h · CINEMA
Sparrows
auditori municipal
org.: Club Cinema Castellar Vallès

DiSSaBtE 18
De 9 a 14 h · PROPOSTA
Tast de botifarra d’ou, sushi 
català i cervesa
C. de montcada
organització: Cárnicas merche

11.30 h · INFANTIL
L’Hora del Conte: L’hospital del 
Dr. Farruc, amb Keke Shuga
Biblioteca municipal
organització: Biblioteca municipal

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

18 h · BALL
Festa country
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

20.30 h · MúSICA
Trilogia Mozart, amb la Cia. Dei Furbi
auditori municipal
organització: ajuntament
Col·laboració: Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Barcelona

21.30 h · TEATRE
Cicle “Llegides”: 
Una senyoreta de l’escala
sala de petit Format de l’ateneu
org.: esbart teatral de Castellar

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
sala Blava de l’espai tolrà
organització: tot Ballant

DiUMENGE 19 

De 8 a 14 h · PROPOSTA
Festa de la Federació 
Ocellaire 2017
Recinte Firal de l’espai tolrà
organització: societat 
Castellarenca

11 h · SORTIDA
Caminant amb la Història
per Castellar: Ruta història
de Castellar
places exhaurides
sortida des de la pl. d’el mirador
organització: Caminant amb la 
Història i arxiu d’Història 
de Castellar

12 h i 16.30 h · CINEMA
El meu amic el gegant
auditori municipal
organització: ajuntament

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

18.30 h · TEATRE
Cicle “Llegides”
Una senyoreta de l’escala
sala de petit Format de l’ateneu
organització: esbart teatral de 
Castellar

18.45 h · CINEMA
Hola, mi nombre es Doris
auditori municipal
organització: ajuntament

Presentació de ‘Descobrir. 228’
Dijous 16  ·  17.30 h

Dijous es presenta el número 228 de la revis-
ta ‘Descobrir’ a la Sala d’Actes d’El mirador, a les 
17.30 hores. L’acte s’iniciarà amb la benvingu-
da per part de l’alcalde de Castellar del Vallès, 
ignasi giménez, i seguirà amb les intervencions 
de Víctor Puig, president del Consorci de turisme, 
Joan morales, director de la revista, i Laura 
Pinyol, periodista i col·laboradora del reportatge a  
‘Descobrir’ sobre el Vallès natural. 

“Les raons de la cooperació”
Fins al 13 de febrer, de dilluns a divendres 
de 10 a 20 h
Espai Sales d’El mirador
organització: Ajuntament

“Stencil en cru”, de Rafael Aguilar
Fins al 17 de febrer, de dilluns a divendres 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h 
Soterrani Espai polivalent d’El mirador
organitza:  rafael Aguilar martinez
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penúltima

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

PRÒXIMAMENTwww.castellarvalles.cat

Bèsties fan-
tàstiques i on 
trobar-les

María (y 
los demás)

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal

12 de febrer

AVENTURES
Versió doblada al 
català • 2016
Durada: 133 min
País: Estats Units
Direcció: David Yates
Intèrprets: Eddie Red-
mayne, Katherine Wa-
terston, Dan Fogler, Ali-
son Sudol, Colin Farrell, 
Carmen 

COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió original 
(castellà) • 2016
Durada: 90 min
País: Espanya
Direcció: Nely Reguera
Intèrprets: Bárba-
ra Lennie, José Ángel 
Egido, Pablo Derqui, 
Vito Sanz, Julián Villa-
grán, María Vázquez, 
Rocío León

16.15 h 18.45 h

Sinopsi: El 1926, un treballador de la Conselleria d’Afers Màgics 
arriba a Nova York en el seu viatge pel món. L’aparició d’un mug-
gle i la fugida d’algunes criatures provocarà el caos i iniciarà una 
aventura frenètica a la recerca i captura de criatures fantàstiques.

Sinopsi: Des que va morir la seva mare, María ha cuidat del seu 
pare i els seus germans. Sempre ha estat el pilar de la família, i 
se’n sent orgullosa. Per això, quan el seu pare s’enamora sobta-
dament de la seva infermera i anuncia el seu compromís, María 
sent que la seva vida s’ensorra. 

Hola, mi nom-
bre es Doris
COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió doblada al castellà

Dg. 19 de febrer
18.45 h

El meu amic 
el gegant
FANTÀSTIC. MONSTRES
Versió doblada al català

Dg. 19 de febrer
12.00 h i 16.30 h

666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes m.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

CASTLE

ODETTE

DJANGO

Raça: X  ·  pèl: mig ·  sexe: mascle 
en adopció des de setembre de 2015

Raça: X ·  pèl: curt  ·  sexe: femella
en adopció des de juny de 2016

Raça: X ·  pèl: curt  ·  sexe: mascle
en adopció des d’octubre de 2015

SÓC A CALDES ANIMAL

ADOPTA’M

 edat: 2 anys

edat: desconeguda

edat: desconeguda

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVenDRes 10 EUROPA
DissaBte  11 VICENTE
DiumenGe 12 VICENTE
Dilluns 13 CASANOVAS 
DimaRts 14 ROS
DimeCRes 15 PERMANyER 
DiJous 16 GERMÀ
DiVenDRes 17 VILÀ
DissaBte 18 EUROPA
DiumenGe 19 EUROPA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“Comprendre l’enemic vol dir també descobrir en què ens assemblem a ell”
Tzvetan Todorov

@ivanalbagarcia @tsegui @helenadeu
Sierra nevada Església Santa maria in Cosmedin Sabadell al capvespre

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Concentració d’una companyia sencera de cavalleria a l’esplanada de la plaça del Camp Senyor, 
juntament amb una nombrosa assistència de públic. Arrambat a la paret, cap al fons, s’aprecia 
un altar improvisat (sembla la mare de Déu de la Mercè), amb un celebrant amb roquet i sotana. 
Es veu bé, a l’esquerra, la casa del Bonaventura Guibernau, pràcticament acabada. Hi ha una per-
sona enfilada a l’edifici de les Escoles, des d’on és feta la fotografia. || FonS: JAUmE JULiAnA i CABrÉ || 

ArxiUHiStoriACAStELLAr@gmAiL.Com ||  FACEBooK.Com/ArxiUHiStoriA 

Acte públic a la plaça Mestre Anyé, 1934

Pep Rivera Len  
65 anys · 02/02/2017         
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‘Montserrat Casas Bartomeu

És molt important 
que els avis 
estiguin actius

Treballadora de l’Àrea de Dinamització de l’Obra Social Benèfica

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Química de formació, va estudiar geriatria quan va 
tancar la fàbrica del Molí d’en Busquets. Fa 18 anys que 
treballa a l’Obra Social Benèfica preparant activitats 
i tallers per als avis de la residència castellarenca

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
tot em fa il·lusió
Un defecte que no pots dominar?
Sóc impulsiva
Una persona que admires?
La família
Una manualitat?
Qualsevol amb materials reciclats
quin plat t’agrada més?
El peix
Un color?
La gamma de blaus
Un llibre?
‘La catedral del mar’
Un cantant?
Lluís Llach
Un musical?
‘Els miserables’
Un viatge?
Ciutats europees per nadal
Una activitat pendent?
recuperar la festa dels avis de residència

”

“

· què et va portar a dedicar-te a 
la gent gran?
Ha estat tota una casualitat. Els avis 
sempre m’han agradat, però vaig 
venir a Castellar a treballar a la Tolrà. 
Vivia molt a prop de l’actual Funda-
ció Obra Social Benèfica. Sempre que 
passava per allà pensava: “quan siguis 
gran, quan tinguis la vida organitza-
da, aniràs a fer voluntariat”. Vaig tre-
ballar 20 anys al laboratori del Molí 
d’en Busquets, però van tancar. Ales-
hores em vaig haver d’espavilar i for-
mar. No sabia cap a on tirar i aquí a 
Castellar van fer el primer curs de ge-
riatria i m’hi vaig apuntar. El vaig fer, 
em va agradar molt i vaig començar 
a fer pràctiques a Caldes de Montbui.

· Vas començar a Caldes, però vas 
arribar a l’Obra Social Benèfica...
Vaig fer unes proves i em van agafar. 

Ara ja hi porto més de 18 anys. M’he 
format, he fet cursos d’animació per 
a la gent gran, però no m’he mogut 
d’aquí. Vaig veure que la gent gran 
no era solament la feina que jo feia: 
alimentar-los, la higiene i tenir-los 
ben cuidats, sinó que vaig veure que 
hi havia alguna cosa més, que la gent 
havia d’estar motivada i havien de 
fer coses. Sempre que veig un curs 
que m’agrada i que pot anar bé per a 
l’OSB he intentat formar-me. 

· quines són les teves tasques?
Estic a l’Àrea de Dinamització amb 
la meva companya, l’Imma, que ens 
entenem molt bé amb aquesta feina. 
La nostra tasca és tenir tot el dia els 
avis amb activitats de diferents tipus, 
socials, manuals, tallers de memò-
ria... Cada dia tenim activitats dife-
rents  programades. 

· quines activitats programeu?
Cada dia al matí llegim el diari. Va 

molt bé perquè ells procuren estar 
informats i seguir les notícies i ho 
comentem. Els dilluns, un cop cada 
15 dies tenim el programa de Ràdio 
Castellar amb entrevistes en direc-
te. Després tenim un taller que fem 
mostres per a una fàbrica de llanes 
de Sabadell i que agrada molt a les 
àvies. Fem manualitats, un dia fem 
jocs de taula a la tarda i cada setma-
na un dia passem un audiovisual, ja 
sigui una pel·lícula o un reportatge. 
Tenim un taller de cant coral i un cop 
cada 15 dies resem el rosari. Fem ta-
llers de memòria amb sumes, restes 
i dictats. Pintem i fem mandales. Ho 
tenim molt estructurat i cada dia fem 
alguna cosa d’aquestes.

· T’agrada fer la tertúlia de ràdio?
És molt interessant. Aquest any fa 15 
anys que fem el programa de ràdio i 
fins ara parlàvem de temes dels avis 
d’abans, què feien, què cuinaven, com 
era el poble... Però després de 15 anys 

era bastant repetitiu i ens vam plan-
tejar què podíem fer. Vam pensar en-
trevistar diferents persones i amb els 
avis preparem les preguntes i són ells 
els que les fan a la persona convida-
da que tenim. 

· És important fer activitats?
És molt important perquè els avis 
han d’estar actius. El seu cap ha d’es-
tar pensant amb coses que en pu-
guin treure un profit. Tot el que fem 
sempre busquem que sigui amb al-
guna finalitat. Mai fem per fer, sinó 
que fem les activitats per treure’ls 
un profit. Per guarnir, per carnaval, 
per si venen nens d’altres entitats 
poder donar-los un detall... Coses 
que els avis vegin que el que han fet 
serveix per alguna cosa.

· Vas escriure el llibre ‘Creació de 
manualitats adaptades’...
Aquest llibre va venir fent un curs de 
manualitats amb altres educadores 

socials. Parlàvem que hi havia la ne-
cessitat de tenir alguna pauta per fer 
tallers per gent gran, que no existia. 
Havíem d’adaptar coses de nens. Ens 
hi vam posar i ens trobàvem els dis-
sabtes. Vam tardar molt de temps, 
però al final el vam fer i a la primera 
editorial que el vam portar ens el va 
publicar. Ara no faria les mateixes 
manualitats, però en aquella època 
va estar molt bé, era una necessitat 
que hi havia. Totes estan molt expli-
cades i adaptades. 

· T’agrada la teva feina?
M’agrada molt. Vaig a treballar molt 
contenta. És casa meva. Els avis de 
la residència i per a mi són molt im-
portants. Hi vaig perquè ells estiguin 
bé i perquè ells estiguin bé jo també 
ho haig d’estar. M’agrada molt fer 
bromes i tenir-los molt al dia de les 
coses del dia a dia. No cal gran cosa, 
sinó que de qualsevol tonteria munto 
un tema. 

 Anna Parera


