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Un elector sobiranista diposita el seu vot a una urna del col·legi electoral Joan Blanquer ahir el matí. || Q. Pascual

15.503 vots
85,6% participació

Majoria ‘groga’
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Amb un rècord històric de participació 
del 85,26%, eRc, Juntsxcat i la cUP 
sumen el 52% dels vots a castellar
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el sobiranisme suma el 52% dels vots
eRc guanya per primera vegada a castellar unes eleccions al Parlament. c’s és la força que més creix i es situa segona

El bloc independentista suma la majo-
ria de vots a Castellar del Vallès amb 
un percentatge similar al resultat del 
setembre de 2015 (52%).  ERC s’ha si-
tuat com a primera força (25,16%), se-
guida Ciutadans (23,41%) que ha fet 
un salt important en vots en aquests 
comicis. En tercer lloc i seguint molt 
de prop ERC i C’s, s’ha situat Junts 
per Catalunya (22,81%). A més dis-
tància s’han situat les forces del PSC 
(11,97%), Catalunya en Comú (7,46%), 
CUP (4,48%) i PP (3,03%).

Com indicaven totes les enques-
tes, l’alt voltatge que ha viscut la po-
lítica catalana en els darrers mesos 
propulsat per la celebració de l’1-0, 
la repressió policial, la DUI i l’aplica-
ció de l’article 155 s’ha traduït en una 
participació històrica. A Castellar, un 
total de 15.536 votants han acudit als 
seus col·legis electorals oferint una 
participació del 85,54%, xifra mai vista 
en cap contesa electoral a la vila. De 
fet, una participació similar només 
es va donar en les llunyanes elecci-
ons generals de 1982 -les del triomf 
del PSOE de Felipe González- quan es 
va assolir el 84,9% i amb un cens sen-
siblement inferior de 6.579. De fet, els 
resultats d’aquest 21-D també han su-
perat la participació del 27 de setem-
bre de 2015 quan ja va ser històric el 
percentatge del 81,3%. 

L’afluència de castellarencs i 
castellarenques a les 9 del matí ja 
presagiava el que finalment s’ha aca-
bant produint: una participació in-
èdita que, de fet, durant bona part 
de la jornada sempre s’ha mantin-
gut cinc punts per sobre dels resul-
tats del 2015. La nota destacada de 
la jornada electoral ha estat, durant 
tot el dia, l’ambient tranquil i l’absèn-
cia d’incidències. Tots els col·legis 
han pogut obrir amb normalitat, i 
totes les meses s’han constituït. El 
fet que les eleccions es desenvolu-
pessin en dia laborable no sembla 
que hagi suposat un problema per 

 Redacció als votants que s’han decidit a exer-
cir el seu dret a vot. “He demanat 
un justificant a la feina i ens hem 
posat d’acord, amb els companys, 
per quadrar horaris”, explicava un 
dels votants del col·legi situat a l’Es-
pai Tolrà. Alhora, també creia que 
“hi haurà més participació perquè 
és laborable i pel tema polític, que 
està molt calent”. Un altre votant, 
al Joan Blanquer, manifestava que 
“he vingut vestit de groc perquè 
el meu vot és per reivindicar un 
govern propi, legítim, el que ens 
han pres injustament”.

Ja des de primera hora s’ha 
notat un increment en la presència 
d’interventors a les meses electorals. 
Aquest fet es deu, segons ens mani-
festava una interventora de Junts Per 
Catalunya, perquè “algunes perso-
nes que, com jo, no formem part 
de cap partit, ens hem presentat 
voluntaris perquè teníem dubtes 
de la transparència d’aquest pro-
cés electoral d’avui”. La tasca d’un 
interventor és, precisament, la de 
controlar que tot funcioni correc-
tament, “que tothom pugui votar, 
que tothom tingui butlleta, que 
es registrin en acte els problemes 
que sorgeixin”. D’altra banda, tot i 
que no s’ha detectat cap irregulari-
tat fins aquest moment, la interven-
tora apuntava que “durant els dies 
previs sí que hem vist missatges 
contradictoris, butlletes de parti-
cipació que no eren massa correc-
tes, persones ja mortes que rebien 
la participació, etc”.

Un president de mesa, al Joan 
Blanquer, deia que “és el primer cop 
que m’ha tocat i veig que el ritme 
és bastant elevat, hem tingut pocs 
descansos durant tot el matí”. La 
feina d’un president és la de recollir 
la documentació dels votants, com-
provar que figura al cens i autorit-
zar-los el vot. A les meses, s’han fet 
nombrosos certificats per justificar 
absències a la feina. “Calculo que 
un 15% dels votants que han vin-
gut aquí l’han demanat”. 
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Escrutini en un col·legi electoral de Castellar del Vallès. || Q. Pascual
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Un balanç 
descafeïnat
dels partits
les forces polítiques locals destaquen la 
històrica participació aconseguida a castellar 
del vallès (85,6%)  i veuen dificultats de cara 
a la governabilitat de catalunya

rafa homet (erC)
El portaveu d’ERC Castellar, Rafa 
Homet celebra que ERC hagi crescut 
molt fins consolidar-se com la prime-
ra força a la vila. “El bloc republicà 
continua tenint la majoria absolu-
ta, el 50% dels vots. Els resultats 
són una fotografia real del país a 
dia d’avui”. D’altra banda, Homet 
posa en valor “l’altíssima partici-
pació a les eleccions”. Quant als 
resultats de Catalunya, Homet va-
lora “positivament que Junts per 
Catalunya hagi fet una remunta-
da en els últims dies”, per situar-se 
per sobre dels resultats que s’ha-
vien pronosticat. “ERC s’ha man-
tingut mentre que Ciutadans ha 
complert les seves millors expec-
tatives”, apunta Homet, que assegu-
ra que es dibuixarà “un Parlament 
pràcticament igual al que teníem 
on el bloc republicà continua te-
nint la majoria”.

Finalment, el portaveu d’ERC 
reconeix que “s’ha imposat el vot 
útil” i que “el vot unionista s’ha 
concentrat bàsicament en la llista 
de Ciutadans” i afegeix que això s’ha 
traduït en una “ensorrada històri-
ca del PP i una davallada del PSC”.

joSeP roSaleS (CiutadanS)
El portaveu de Josep Rosales valora 
que “haver aconseguit ser la sego-
na força a Castellar és molt posi-
tiu i referma la nostra tendència a 
alça, ja que hem crescut més d’un 
6% respecte als resultats del 27 
de setembre de 2015”. “A nivell de 
Catalunya, l’ascens ha estat impa-
rabl”, opina Rosales. A més, expli-
ca que la seva formació ho ha vin-
gut “treballant molt, sobretot la 
implantació arreu de Catalunya 
de la nostra força política que ha 
estat molt activa”.  També apun-
ta que la seva campanya ha estat 
“molt laboriosa” i ha donat grans 
rèdits. Per això, ara estem satisfets 
d’aconseguir aquests percentatge, 
clarament a l’alça. Sobre el pano-
rama polític que s’obre ara, el líder 
local de Ciutadans preveu “una llar-
ga negociació”. 

bea garCia (juntS Per Catalunya)
La portaveu de PDeCat, Bea Garcia, 
apunta que “la part més important 
a valorar és l’altíssima participa-
ció a nivell de ciutat, per sobre del 
85%”. Quants als resultats de Junts 
per Catalunya, Garcia apunta que els 
hauria agradat “aconseguir uns re-
sultats més òptims” però que Caste-
llar “continua sent una ciutat que 
aposta per la República”. La por-
taveu assegura que aquests comicis 
han portat un escenari on les postu-
res estan molt definides en dos eixos, 
“els que aposten per l’independen-
tisme i el bloc del 155”.

D’altra banda, Garcia explica 
que per separat, els resultats d’ERC 
i Junts per Cat “sumen més que el 
que va aconseguir Junts per Sí” i 
que per tant no reeditar la candida-
tura “ha estat una bona estratè-
gia” però reconeix que a nivell d’es-
cons “Ciutadans ha guanyat les 
eleccions”. Finalment, la portaveu 
de PDeCat remarca que “és evident 
que cal seure a negociar, a parlar, 
per trobar la manera de desenca-
llar aquest procés, el moment en 
què  estem. I s’ha de fer de mane-
ra democràtica, pacífica i neta”.

PePe leiva (PSC)
El primer secretari del PSC, Pepe 
Leiva, opina que el 21-D ha estat “una 
jornada tranquil·la, estranya, per-
què ha estat en un dia de votaci-
ons en dia laborable. Molt sorpre-
sos amb la participació”. De fet, 
s’ha mostrar sorprès pels resultats: 
“Nosaltres esperàvem pujar una 
mica més en nombre de diputats”. 
“A Castellar, crec que l’11,97 % no 
és un mal resultat, comparant-ho 
amb la situació que hi ha, però espe-
ràvem també un millor resultat”, 
ha admès Leiva. El primer secretari 
local apunta que el seu resultat final 
ha estat perjudicat per “la poral-
lització del vot”. Sobre què pot pas-
sar a partir d’ara,  Leiva espera “que 
a la primavera no tinguem unes al-
tres votacions”.  Finalment consi-
dera, amb els resultats a la mà, molt 
complicat que el PSC pugui entrar a 
formar govern. “Els únics que poden 
formar govern són el bloc sobira-
nista”, apunta.

 Redacció

ERC va celebrar el triomf electoral a Castellar a la Grangeta d’en Roca. || Q. Pascual

Josep Rosales, líder local de C’s, segueix la jornada a l’Emili Carles. || Q. Pascual

dani martínez (Catalunya en Comú)
Sobre el fet que Catalunya en Comú 
sigui la cinquena força, Dani Mar-
tínez ha manifestat que “sabíem 
que aquests comicis vindrien mar-
cats per la pol·larització dels vots 
i que nosaltres quedàvem al mig”, 
i ha afegit que “el discurs social 
no ha tingut cabuda en aquesta 
campanya electoral”. Sobre el re-
sultat, “més enllà del discurs 155, 
els partits no han ofert cap mena 
de discursos, malauradament, és 
el moment que estem vivint. No 
hem sabut fer-nos lloc per entrar 
en aquesta situació d’aquests dos 
blocs”. Sobre els resultats de Catalu-
nya en comú, Martínez ha expressat 
que “el cert és que la formació polí-
tica és embrionària, no té encara 
implantació territorial”, i ha afegit 
que “hem estat aquí i els resultats  
- que no són bons  perquè rebaixem 
els tres diputats que teníem amb 
Catalunya sí que es pot, intenta-
rem afrontar aquesta nova etapa 
de conciliació d’espai polític tan a 
Catalunya com a Castellar”.Sobre 
l’alta participació, Martínez ha con-
fessat que “semblava que el fet que 
fos laborable minvaria la partici-
pació, però no. La gent s’ha volcat 
en la votació, i el degoteig ha estat 
continu. Ens ha sorprès”. 

marC Serrà (CuP)
“No ens agraden els resultats i 
no els esperàvem”, ha assegurat el 
membre de la CUP, Marc Serrà, que 
atribueix la davallada de vots de la 
CUP al vot independentista de su-
port a Junts per Catalunya i a ERC, 
partits “que han patit pressions 
per part de l’Estat”. Un traspàs de 
vots que també ha patit el bloc cons-
titucionalista, en aquest cas afavo-
rint Ciutadans, “que ha marcat un 
perfil molt dur cap a Catalunya”, 
opina el portaveu local de la CUP. Els 
resultats deixen, per a Serrà, una Ca-
talunya “ingovernable” en què els 
acords entre les forces independen-
tistes seran fonamentals.

antonio CarPio (PP)
El president del PP a Castellar, An-
tonio Carpio, assegura que no espe-
raven la davallada de vots que han 

Els militants del pDeCAT brindant pel resultat de Junts per Catalunya. || m. antúnez

patit finalment  i lamenta que el bloc 
constitucionalista format per Ciuta-
dans, PSC i PP no hagi aconseguit 
“sumar per a una majoria par-
lamentària” que sí ha aconseguit 
ERC, Junts per Catalunya i la CUP. 
El líder dels populars castellarencs 
creu que l’aplicació del 155 no els 
ha penalitzat en vots però reconeix 
que el partit ha patit “desgast” en 

els darrers mesos. En aquest sen-
tit, Carpio afegeix que ERC, Junts 
per Catalunya i la CUP tornen a ser 
majoria però que  “caldrà esperar 
per veure a quins acords són ca-
paços d’arribar” però no descarta 
que es puguin convocar en els pro-
pers mesos unes noves eleccions al 
Parlament si no arriben a un pacte 
de govern. 
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De la candidatura 
local de l’Altraveu a 
Catalunya en Comú

La castellarenca Elisenda 
Alamany, ara a primera línia 
de la política catalana, va 
començar la seva trajectòria en els 
moviments socials antifeixistes. 
L’activisme d’aquesta castella-
renca de 34 anys, llicenciada en 
Filologia Catalana i professora 
de català, es va traduir en la seva 
primera incursió a la política 
local de la mà de L’Altraveu, 
l’agrupació d’electors de Castellar 
que va néixer el 2007 i que va 
comptar amb Alamany com a 
una de les seves impulsores. 
Regidora de Castellar, primer amb 
L’Altraveu i després amb Decidim 
-en la seva gestació confluència 
de L’Altraveu, Podem, Procés 
Constituent i EUiA-,  des de la 
primevera de 2017 es va sumar 
a l’executiva del projecte d’es-
querres -que integra la militància 
de Podem-  Un País en Comú. 
El partit, liderat pel sabadellenc 
Xavi Domènech, ha presentat 
candidatura per a les eleccions 
del 21-D sota el nom de Catalunya 
en Comú Podem. Aquest projecte 
compta amb Elisenda Alamany 
com a portaveu i número 2 de la 
llista al Parlament de Catalunya.

La castellarenca Elisenda Alamany, 
fins fa sis mesos regidora de Decidim 
i número 2 de Catalunya en Comú 
Podem per Barcelona darrera de Xa-
vier Domènech, va votar al col·legi 
Joan Blanquer passades les 11 hores 
del matí. La política castellarenca va 
advertir que s’ha arribat a les elec-
cions “en una situació trista per 
tenir mig govern i Jordi Sánchez 
i Jordi Cuixart a la presó” i va afe-
gir que li agradaria que “aquestes 
eleccions servissin per recuperar 
la normalitat democràtica a Cata-
lunya, recuperar el nostre autogo-
vern però també en una clau posi-
tiva de poder canviar la situació 
política actual”. Alamany també va 
apuntar que “serà important tenir 
una alta participació en aquests co-
micis i de llançar un missatge ine-
quívoc cap al govern de l’estat es-
panyol que aquí som gent de pau i 
que som demòcrates”. 

Al llarg de la campanya s’ha dit 
que Catalunya en Comú Podem pot 
tenir la clau de futurs pactes. “Estem 
contents de tenir la clau que hem 
anat dient en campanya per poder 
canviar les coordenades que han 
regit la situació política fins ara”, 
va afegir Alamany.  “Creiem que 
durant 18 mesos hem estat amb 
el país aturat amb un debat que 
és molt important però que no és 
l’únic i ara tenim l’oportunitat de 
construir un nou país sense deixar 
la gent enrere que per a nosaltres 
és una prioritat”.

Alamany: “castellar tindrà 
un altaveu al Parlament”

Elisenda Alamany va votar ahir a les 11 hores a l’escola Joan Blanquer.  || Q. Pascual

la castellarenca elisenda Alamany, número 2 per Barcelona de la 
llista de catalunya en comú Podem, va votar al Joan Blanquer

 C. Domene Diu que “al marge de les for-
ces polítiques que puguin concór-
rer al Parlament, tenim una res-
ponsabilitat molt important que 
és la de poder governar amb esta-
bilitat i donant resposta a les pre-
ocupacions de la gent”. La candida-
ta de Catalunya en Comú Podem va 
assegurar que “allò que li ha pas-
sat al país, m’ha passat a mi i vull 
que això no torni a passar i posar 
fi a les injustícies i poder avançar 
no tan sols en l’autogovern sinó en 
l’agenda social que ens mereixem”.

Respecte als resultats electo-
rals, hores abans de l’escrutini, Ala-
many reconeixia que des de Catalu-
nya en Comú “no hem fet cap aposta 
ni cap porra perquè sabíem que 
eren unes eleccions que no espe-
ràvem”. “Som una força nova, que 
no tenim un desplegament al terri-
tori i això ens fa pensar que aques-
tes eleccions no són exactament 
les que nosaltres voldríem”, va dir.

Alamany va afegir que està 
molt contenta “de la campanya i 
de l’acollida que tothom ha tingut 
amb el meu pas a la política naci-
onal i em sento molt orgullosa de 
portar el nom de Castellar al Par-
lament”. Alamany reivindica que 
“tot el que he fet fins ara sempre 
ha estat amb coherència amb el 
que he estat fent a Castellar i con-
tinuaré fent-ho així”. De fet, afirma 
que “Castellar tindrà un altaveu 
al Parlament”. En aquest sentit, 
Alamany pren el relleu a Lluís Coro-
minas que ha estat diputat de CiU i 
Junts pel Sí i que ha decidit deixar 
la política de primera línia. 

+ TRAJECTòRiA
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Enguany, les administracions de loteria catalanes han fet 
públic que han notat un lleu descens en la venda de dècims 
de loteria de Nadal. Aquest és el cas de l’Administració nú-
mero 1 de Castellar, que espera refer-se amb els compra-
dors que apuren fins el darrer moment per comprar un 
número de la Grossa de Nadal. 

En aquest sentit, des de l’Administració del carrer 
Sant Pere Ullastre expliquen que l’actual situació políti-
ca a Catalunya va influir en què la tardor comencés amb 
menys activitat a l’establiment, però que aquestes últimes 
jornades “ja es nota ambient de Nadal i s’han reactivat 
les vendes a un ritme normal, com altres anys”.  

El context polític també s’ha traspuat a les termina-
cions més demanades. “Al principi ens demanaven molt 
el 155 però nosaltres no en teníem. Aquest any ens han 
demanat sobretot acabats en 6, i també 9, 7 i 13”, apun-
ten des de l’administració.

Cal destacar que des de fa uns anys, la Grossa de 
Nadal - loteria de l’Estat - competeix amb la Grossa de Cap 
d’Any, la loteria catalana. Des de l’administració creuen 
que el sorteig català no ha eclipsat la Grossa de Nadal i no 
ha influït en el lleu descens de vendes perquè la gent tard 
o d’hora “compra la Loteria de Nadal per la tradició”. 

Lleu descens 
de la venda de 
loteria de Nadal

Una terminació molt demanada 
ha estat el 155 amb motiu de 
l’article de la constitució

soRTEiG | nAdAlComERç CAsTEllAR | nAdAl

Els castellarencs apuren fins l’última hora per 

comprar els dècims de nadal || R.GÓmez

Comerç Castellar va donar diumenge la benvingu-
da al Nadal amb la Fira i el Tió de Nadal.  L’esde-
veniment va coincidir amb l’estrena dels carrers 
remodelats que conformen  L’Illa del Centre. Els 
carrers Sala Boadella i Hospital van acollir les pa-
rades dels comerciants mentre que al carrer Mont-
cada s’hi van instal·lar entitats com les escoles  El 
Sol i La  Lluna, FEDAC Castellar i Institut Caste-
llar, Ada Castellar, Agatha o la nova església evan-
gèlica de la plaça Catalunya. 

El president de Comerç Castellar, Toni Santos, 
ha apuntat que “després de parlar-ne amb dife-
rents comerciants, tots estaven molt contents 
de com havia anat la Fira” i ha afegit que “hi ha 
ganes de fer coses, de despesa i d’estar amb la 
gent”. A  més, per animar les compres, Comerç 
Castellar va fer sortejos de targetes de fidelitat + 
Comerç, de carretons de compra amb el logotip de 
l’associació de comerciants i un sorteig d’entrades 
pel concert ‘Viena, punt de trobada’ que farà l’Or-
questra de Cambra Terrassa 48 el pròxim dissab-
te 30 de desembre a l’Auditori. També hi va haver 
un concert de M. Davis de cançons en anglès que 
va ambientar la fira a la tarda. 

rodatge de l’illa del Centre

Justament, la celebració de la Fira de Nadal ha co-
incidit amb l’estrena L’Illa del Centre. A aquest pro-
pòsit, el president de Comerç Castellar ha subrat-
llat que “els clients s’han d’acostumar a L’Illa, 
tot necessita el seu rodatge”. Una bona oportu-
nitat per  veure com els nous carrers són visitats  
durant aquestes festes  és aquest cap de setmana, 
uns dies tradicionalment bons per a les compres 
per aquestes festes. “Amb L’Illa del Centre hem 
perdut algunes places d’aparcament”, constata 
Santos. Per això,  des de divendres i fins diumenge, 

Gran aperitiu comercial del 
nadal al nou espai del centre
comerç castellar celebra la Fira de nadal amb  l’estrena de l’illa del centre

  Jordi Rius Comerç Castellar i l’Ajuntament de Castellar im-
pulsen una campanya per promoure que els clients 
dels comerços utilitzin l’aparcament soterrani de la 
plaça Major.  La iniciativa, que s’anomena ‘Aparca i 
compra’, permetrà que els comerços adherits a la 
campnaya regalin vals de 30 minuts gratuïts d’es-
tacionament a les persones que facin una compra 
per valor superior a 20 euros. Per obtenir aquest 
val només caldrà que els clients ensenyin a l’esta-
bliment el tiquet del pàrquing. “Es tracta que els 
clients aparquin i comprin i carreguin el que han 
comprat d’una forma còmoda”, apunta Santos.

dinamitzaCió elS dieS 22 i 23
Castellar Comerç ambientarà aquest divendres a 
la tarda i dissabte els comerços de la vila amb un 
tricicle màgic des d’on un mag farà números de 
màgia davant de cada establiment. 

D’altra banda, dues Mares Noel visiten fins 
aquest dissabte 23 de desembre el carrer de l’Hos-
pital, a partir de les 16.30h i fins les 19.30h. A més, 
els dies 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, 
de 16.30h a 19.3h hi haurà la presència de  ‘folletes’ 
que faran activitats amb els nens i repartiran ca-
ramels. Finalment, el 23 de desembre, a partir de 
les 11.00h i fins les 13.30h, es programaran passe-
jades amb burro.

També gràcies a la iniciativa de  diferents co-
merços de la plaça Calissó el Pare Noel visitarà 
dissabte d’11 a 13 h  la plaça La iniciativa és possi-
ble gràcies als establiments Perruqueria Gemma 
Roca, Estètica Montse Paz, Merceria El Botonet, 
Basar Llar ll, Terranova CNC, Roca Matalassers, 
Xurreria bdgust, Escola de música TAM, Cal Calis-
só, Òptica del Vallès i Pastisseria Muntada. Quant 
al Mercat Municipal, el 22 de desembre, a partir 
de les 13 h, hi haurà el sorteig de 40 espatlles de 
pernil. El dia 23, l’ambaixador dels Reis visitarà el 
Mercat entre les 11 i les 14 h, horari que tornarà a 
repetir el dia 30. 

Una parella mirant els objectes de decoració d’una de les parades de la Fira. || Q. Pascual

Disposades 
als carrers 

sala Boadella, 
Hospital i 
montcada

pARADEs

40

la groSSa de CaP d’any

A l’altra cara de la moneda està  l’estanc Califòrnia, un 
dels establiments que disposa de la Grossa de Cap d’Any 
des que es va crear,  una loteria promoguda per la Gene-
ralitat de Catalunya des de l’any 2013. Els responsables 
de l’estanc expliquen que enguany s’han apujat signifi-
cativament les vendes de butlletes per la Grossa de Cap 
d’Any, i que a causa del preu més econòmic de la loteria 
de Catalunya,- 5 euros per butlleta -  els clients s’empor-
ten més d’un número.

El perquè d’aquest increment de vendes no està re-
lacionat, segons han detectat des de l’estanc, amb l’actu-
al situació política que viu el país. De fet, els compradors 
no demanen cap terminació específica com en el cas de 
la Loteria de Nadal sinó que compren els números de 
què disposa l’establiment. Quant a la previsió de ven-
des, a l’Estanc Califòrnia confien a exhaurir les butlletes 
que encara els queden abans del sorteig de Cap d’Any. 
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La donació de diners des de Castellar 
a La Marató  de TV3, que enguany es 
dedicava a les malalties infeccioses des 
de Castellar, ha rondat els 1.500 euros 
A Castellar, fins a sis entitats van orga-
nitzar diferents activitats per tal de re-
captar diners. 

L’Associació de Zumberes de Cas-
tellar va organitzar una masterclass de 
zumba a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, 
que va aplegar unes 150 persones i que 
va recaptar 292.50 euros.  La master-
class va comptar amb la participació de 
la cantant M. Davis que va interpretar 
cançons en directe i des diverses ins-
tructores de zumba com la mateixa 
Núria Estrada. La Mostra de Caganers 
de Colònies i Esplai Xiribec que es va fer 

castellar vesteix 
de nadal la 
Marató de tv3

el municipi recapta 
uns 1.500 euros en 
activitats muntades 
per sis entitats

la cantant m. Davis al 

costat de la instructora 

núria Estrada amb els par-

ticipants a la masterclass 

de zumba a la sala Blava.

  || Q. Pascual

en el marc de la Fira de Nadal ha acon-
seguit 125 euros mentre que la recollida 
de joguines solidàries de la llar d’infants 
El Picarol n’ha obtingut 305, el col·legi 
FEDAC Immaculada va recaptar 360 
euros per una iniciativa que consistia 
en el donatiu d’un euro per tirar pin-
tura diluïda amb aigua amb una xerin-
ga i formar una pancarta amb el nom 
de malalties infeccioses i el Grup Pes-
sebrista uns 389,40 euros aconseguits 

 Jordi Rius

amb la recaptació de les entrades de  
diumenge a la Mostra de Pessebres. 
L’AMPA del col·legi El Casal porta de 
moment 200 euros amb  la venda de 
manualitats solidàries que van fer els 
mateixos alumnes.

Catalunya ha reaccionat a la crida 
de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio 
amb un volum de recursos que impul-
saran la recerca sobre les malalties in-
feccioses, unes malalties que causen 1 

de cada 3 morts al món i que, segons els 
experts, en els pròxims anys es conver-
tiran en un greu problema de salut pú-
blica. Passada la 26a edició de La Ma-
rató de TV3 el marcador es va tancar 
amb 7.215.676 euros. La xifra, però, serà 
provisional fins al 31 de març del 2018, 
quan es tancarà definitivament el ter-
mini de recepció de donatius. 

La Fundació La Marató de TV3 
obrirà la convocatòria d’ajudes a la re-

cerca sobre malalties infeccioses durant 
el mes de febrer del 2018, en la qual po-
dran participar equips d’investigació de 
centres de recerca de Catalunya. Serà 
durant el novembre del 2018 quan es 
farà pública la destinació final dels fons 
recaptats durant la Marató. 

 També l’entitat Tothicap ha fet 
la seva aportació amb 80 euros provi-
nents d’una donació per assistència a 
una xerrada. 
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El ple de desembre va servir princi-
palment per aprovar i debatre un im-
portant paquet de mesures sociosa-
nitàries -el Pla de Salut, ajuts per a 
l’Obra Social Benèfica i es va informar 
de les noves condicions del contracte 
del servei d’ajuda a domicili ofert pel 
Consell Comarcal-. En l’apartat de 
mocions va prosperar una proposta in-
icialment d’ERC en defensa de la uni-
tat de les col·leccions del Museu Naci-
onal d’Art de Catalunya i el museu de 
Lleida i, en canvi, no va tirar endavant 
una moció de Decidim contra el Gaso-
ducte MIDCAT que ara engega una se-
gona fase de construcció i que ja passa 
pel terme de Castellar.

En el cas del Pla de Salut, el pri-
mer tinent d’alcalde, Joan Creus, va 
dir que la seva elaboració i desenvo-
lupament “és una qüestió cabdal en 
relació a les polítiques que el nostre 
Ajuntament realitza per planificar 
i marcar les línies de treball en l’àm-
bit sanitari i del benestar dels nos-
tres veïns i veïnes”. Creus va definir 
els objectius del pla com a “l’esforç 
organitzat per part de la comunitat 
per prevenir la malaltia, per prote-
gir, promoure i restaurar la salut i 
així perllongar la vida”. En aquest 
sentit, va recordar que és el tercer pla 
i que es va renovant cada 10 anys des 
del 1997, fet que demostra “la impor-
tància que aquesta administració 
dona a la salut”. 

La proposta de l’equip de govern 

Ple sociosanitari

l’oposició va lluir bufandes grogues en el ple. En la imatge, ERC i pDeCAT. || c.D.

va rebre el suport del principal grup de 
l’oposició, ERC, força política que va 
donar “un vot de confiança al pla”, 
segons va dir la regidora Núria Ras-
pall. Però Decidim i PDeCAT no hi 
van donar suport. Aquestes dues for-
ces van coincidir en la línia argumen-
tal de les seves crítiques: la manca de 
procés participatiu per a l’elaboració 
del Pla de Salut. Ramon Permanyer 
(Decidim) va afirmar que  l’equip de 
govern “comença la casa per la teu-
lada perquè no hi ha debat obert i 
s’aprova un pla poc consensuat”. 
Lluís López (PDeCAT) va arribar a fer 
una analogia entre els plens de Caste-
llar i el Senat: “Vostès fan i desfan i 
ens ho porten aquí simplement per 
votar ‘sí’ o ‘no’, com passa a Madrid 
amb el Senat, quan ens agradaria 
participar”. Segons va dir López, amb 
aquesta manera de fer de l’equip de go-
vern “és difícil aconseguir unanimi-
tat convençuda”. Com a rèplica, Joan 
Creus va retreure aquests dos grups 
de l’oposició la seva “manca de volun-
tat real de participar i el seu desco-
neixement de la matèria”. 

També van votar en contra del 
punt sobre el desenvolupament del 
conveni amb l’Obra Social Benèfica 
(OSB) Decidim i PDeCAT. De cara 
al 2018, Joan Creus va informar que 
l’Ajuntament té previst destinar una 
dotació econòmica de 195.000 euros a 
l’OSB, una fundació privada, que per-
met a l’Ajuntament disposar de forma 
prioritària de places de la residència 
per a persones amb necessitats. La 
principal crítica va venir per part del 

 J.G.

PDeCATque considera que la gestió 
que s’està portant des de fa 8 anys amb 
l’OSB està sent “opaca”.

Tampoc va aconseguir el con-
sens la nova contractació del servei 
d’atenció domiciliària que ofereix el 
Consell Comarcal. Per part de l’equip 
de govern, Joan Creus va informar 
que hi ha un increment de l’11% del 
cost del servei  que servirà per “mi-
llorar els sous i les condicions la-
borals del personal que desenvolu-
pa la feina”.  Ara, el servei passa de 
Clece a Accent, dues empreses que 
pertanyen al conglomerat de Floren-
tino Pérez, un fet que va ser qüestio-
nat pels grups de l’oposició. En el cas 
d’ERC, el seu portaveu Rafa Homet, 
tot i valorar positivament el nou plec 
de clàusules, fet pel qual hi van votar 
a favor, també va expressar el desig 
de la seva formació de “recuperar el 
teixit productiu del territori més 
enllà de fer adjudicacions a empre-
ses de l’IBEX 35”. Per part de De-
cidim, Xavi Alavedra, va qüestionar 
que Castellar opti per subcontractar 
aquest servei a través del Consell Co-
marcal, “quan està indicat per a po-
blacions de menys de 20.000 habi-

les obres de Sixena als Museus de 
Lleida i MNAC” just en el context de 
vigència de l’article 155. Tot i el vot fa-
vorable, per part de l’equip de govern, 
Pepe González va advertir que “amb i 
sense article 155, el conflicte conti-
nuarà i, per tant, caldrà buscar una 
solució dialogada”.

Decidim -que comptava amb el 
‘sí’ d’ERC i PDeCAT- no va poder tirar 
endavant la seva proposta de rebuig al 
gasoducte perquè l’equip de govern hi 
va votar en contra. La ponent de la pro-
posta, Ita Espinosa, va recordar que el 
MIDCAT és una infrastructura que ja 
passa pel terme de Castellar, “amb con-
seqüències irreparables per al nostre 
territori” i que ara es vol aturar la sego-
na fase que s’ha tornat a activar “quan 
el model gasístic és obsolet i tindria 
un ús limitat i cap benefici per a la po-
blació local que ha de patir la infra-
estructura”. Els arguments, però, no 
van convèncer el grup municipal del go-
vern. “Cas per cas, segurament esta-
ríem en contra de totes les energies 
no netes, però si mirem els fets amb 
pragmatisme, la cistella energètica 
hores d’ara està molt repartida”, va 
dir el portaveu Aleix Canalís. 

Al final del ple, fins i tot quan la 
sessió ja s’havia donat per acabada 
es va viure un crispat intercanvi de 
retrets entre el grup de Decidim i de 
Som de Castellar-PSC, arran d’un prec 
final fet per Bet Tena. La regidora de 
Decidim va demanar explicacions a 
l’alcalde per la seva presència “en un 
lloc preferent” en un mítin del PSC. 
“Hauria de fer públic que ja s’ha aca-
bat la seva suspensió de militància o, 
en tot cas, ens hauria d’explicar què 
vol dir la suspensió”, va dir Tena. Vi-
siblement indignat, Ignasi Giménez va 
replicar que sortosament hi ha lliber-
tats per poder assistir als actes polí-
tics que desitgi, “dir el contrari no 
porta la paraula democràcia”. Pos-
teriorment es va produir una batusa 
verbal mentre els regidors i les regi-
dores abandanaven Ca l’Alberola.  

políTiCA | Ple de deseMBRe

Castellar del Vallès compta des del mes 
de novembre amb un Grup de Parenta-
litat Positiva, una iniciativa que organit-
za l’Ajuntament de Castellar i que han 
impulsat l’equip multidisciplinar de 
Serveis Socials i les professionals de 
la Ludoteca Municipal- Centre Obert 
Les Tres Moreres.

L’objectiu d’aquest nou punt de 
trobada per a pares i mares de  la vila és 
“abordar els principals temes i pre-
ocupacions que mares i pares tenen 
en relació amb la tasca educativa 
amb les seves filles i fills”, expliquen 
els organitzadors.

Durant les primeres cinc sessions 
que han tingut lloc el mes de novem-
bre, s’han tractat diverses qüestions 
com les etapes evolutives dels infants 

el ple aprova el Pla de salut, ajuts a  l’obra
social Benèfica i debat sobre les 
novetats del servei d’ajuda a domicili

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès el Document únic de protecció civil muni-
cipal (DUPROCIM), un document que dona resposta ade-
quada a possibles situacions d’emergència que es puguin 
patir al municipi.  El Document únic de protecció de civil 
és el document que “estableix el marc orgànic i funcio-
nal previst per al municipi per prevenir i controlar els 
riscos sobre les persones i els béns”, donar resposta a 
les situacions d’emergència i, al mateix temps, “garantir 
la integració d’aquestes actuacions amb el sistema au-
tonòmic de protecció civil”, detallen des de la Diputació 
de Barcelona.

En aquest sentit, el document recull la identificació i 
avaluació dels riscos, les accions i mesures necessàries per 
a la prevenció i control de riscos així com les mesures de 
protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència.

 Quant al pla d’emergències elaborat per a  Castellar del 
Vallès incorpora els següents riscos especials a més dels bà-
sics: incendis forestals (Infocat), sismes (Sismicat), nevades 
(Neucat), transport de mercaderies perilloses (Transcat) i 
risc químic (Plasequat).  || ReDacciÓ

Castellar estrena 
pla de protecció 

pRoTECCió CiVil | PlA

Homenatge 
als empleats 
jubilats

Foto de família dels diferents treballadors jubilats. || ceDiDa

sAlUT | cAP cAstellAR

tants”. Alavedra va defensar que es 
promoguin “alternatives a la priva-
tització” d’aquest tipus de serveis 
perquè s’acaba fent “mercadeig amb 
usuaris i treballadores”. L’alcalde 
Ignasi Giménez, que és el president 
del Consell Comarcal, va puntualit-
zar que no hi ha cap externalització 
a Castellar ja que, anteriorment, el 
servei el prestava l’OSB i va voler 
posar en valor “el gran increment 
de les partides socials” que incor-
pora el pressupost de l’Ajuntament 
per al 2018. Finalment, la proposta 
es va aprovar amb el ‘sí’ de Som de 
Castellar-PSC i ERC i l’abstenció de 
Decidim i PDeCAT.

Sixena i el gaSoduCte

En l’apartat de mocions van tenir pro-
tagonisme els fets al voltant de les 
peces del monestir de Sixena i la repre-
sa de les obres del gasoducte MIDCAT. 
En la primera, tots els grups van ne-
gociar un redactat de moció que facili-
tés arribar a un consens, segons va in-
formar Rafa Homet d’ERC. La moció 
denuncia “l’actuació del ministerio 
de Cultura que no ha defensat la 
clara legalitat de la pertinença de 

de 4 a 7 anys, el cicle de vida familiar, els es-
tils educatius, l’autoestima, l’autoregulació 
emocional, l’escolta activa, les  límits, la re-
solució de conflictes i els valors i creences 
inherents a cada família. Tot plegat des de 
la perspectiva que la metodologia grupal 
és fonamental per “assolir millores per-
sonals, emocionals i educatives”. 

En aquest sentit, els organitzadors 

apunten que el fet de compartir les seves experièn-
cies al grup, tant els èxits com les dificultats, ajuda 
que “les famílies puguin prevenir i afrontar de 
manera constructiva els conflictes quotidians 
que poden sorgir en el dia a dia en l’educació dels 
seus infants”. A causa de la bona acollida d’aques-
ta primera experiència, els organitzadors estan va-
lorant crear més grups de pares i mares que explo-
rin altres etapes educatives.   || j.Rius
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L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
preveu instal·lar l’any que ve 40 punts 
de llum a la via pública que s’alimen-
taran amb energia solar. Els fanals, 
que contenen lluminàries LED, es dis-
tribuiran a l’Àrea de Passeig del Pla 
de la Bruguera, en diversos pipicans 
i localitzacions on no arriba la xarxa 
elèctrica. Del total de punts, 10 es fi-
nançaran mitjançant una subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelo-
na de l’any 2016 que ha estat notifica-
da recentment; 5 més seran de com-
pra directa amb càrrec al pressupost 
municipal; els 25 restants es troben 
inclosos com a millora en el plec d’ad-
judicació del contracte de manteni-
ment de l’enllumenat públic, que es 
troba en tràmit de resolució.

Segons informa el regidor de 
Planificació, Pepe González, “la 
instal·lació de punt de llum solars 
forma part d’un pla que l’Ajun-
tament té previst des de fa més 
d’un any”. I afegeix que “aquests 40 
seran els primers fanals amb pa-
nells d’energia solar que tindrà el 

40 punts de llum solar per al 2018

Un exemple del nou punt de llum.  || ceDiDa

la xifra pot arribar a 65 si la diputació aprova una subvenció ja demanada 

municipi, i suposaran una inversió global 
que superarà els 80.000 euros”.

La xifra podria arribar als 65 fanals so-
lars si la Diputació de Barcelona concedeix 
una altra subvenció per al mateix concepte 
que s’ha sol·licitat aquest any.

autonomia de 36 horeS

Les lluminàries que s’instal·laran disposen 
de bateria amb una autonomia de 36 hores 
(o 3 dies en horari nocturn) i de la possibili-
tat de regulació de la potència, de manera 
que durant 3 hores funcionen a 20 W, men-

 Redacció

EnERGiEs REnoVABlEs | PRevisió

tre que la resta del cicle ho poden fer a 10 W. 
Segons un mapa que han realitzat els ser-

veis tècnics municipals, 25 fanals es col·locaran 
al llarg de 550 metres a l’Àrea de Passeig del 
Pla de la Bruguera. Es tracta d’un tram no il-
luminat que comença després de la rotonda 
de la carretera de Sabadell amb el carrer del 
Bages i arriba a la cruïlla amb el carrer del 
Garraf i que alguns ciutadans i la força políti-
ca Castellar en Comú havine demanat. Altres 
punts de col·locació de punts de llum solar pre-
vistos són el parc de Colobrers, els pipicans de 
la ronda de Llevant i Can Carner.  

Les oficines de CaixaBank de la direcció d’àrea de negoci de 
Sabadell han posat en marxa per divuitè any consecutiu en 
aquestes dates, la campanya ‘Joguines Solidàries’. Aques-
ta campanya porta joguines noves i d’altres regals a 13 ins-
titucions i entitats de les poblacions de Sabadell, Castellar 
del Vallès i Sant Llorenç de Savall. En el cas de Castellar, els 
nens i infants receptors d’aquestes joguines són beneficiaris 
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Parròquia Sant 
Esteve (que també inclou Sant Llorenç de Savall).

Segons l’Obra Social ‘La Caixa’, l’objectiu de la campa-
nya és ampliar i reforçar la tasca social que realitza l’ens en 
aquestes poblacions i alhora recolzar la feina duta a terme 
pels municipis i Entitats que hi treballen any rere any, per 
que cap nen es quedi sense joguines aquest Nadal. El pres-
supost destinat aquest any ha permès distribuir un total de 
5.200 joguines.  || ReDacciÓ / foto: ceDiDa

L’Obra Social ‘La Caixa’ arriba a la 
18a edició de ‘Joguines Solidàries’

JoGUinEs | solidARitAt
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Una imatge de com una gota llisca per la nova dessuadora de Batech. || ceDiDa

BATECH | innovAció

Dessuadores 
totalment 
impermeables

L’empresa de polos de teixit tècnic Ba-
tech, creada pels castellarencs Santi 
Simon i Lluís Latorre, acaba de treu-
re al mercat una dessuadora de teixit 
molt lleuger “que és totalment wa-
terproof, repel el líquid i fa de para-
vent”, explica Simon. El nou produc-
te, disponible en blau marí i gris perla, 

es pot trobar només a les botigues 
Batech de Barcelona i Tarragona i 
pròximament a la web de  l’empresa. 
“Buscàvem una peça urbana, que 
tant pots fer servir a la tardor,  a 
l’hivern o a la primavera”, consta-
ta Simon. Segon el soci de Batech, 
es tracta d’una peça “adequada 
pel clima mediterrani que tenim, 
és molt portable i molt lleugera”. 

A més, l’empresa castellarenca 
ha tret com a novetat per a aquest hi-
vern jerseis i camises realitzats amb 
teixit ceràmic. L’efecte de la ceràmi-
ca provoca que quan una persona es 
posi un dels jerseis Batech el teixit 
s’adapti a la temperatura de la seva 
pell i la mantingui tot el dia. 

Durant el 2016, la facturació de 
Batech va fregar els 350.000 euros. 
Aquest 2017 l’empresa tèxtil preveu 
confeccionar fins a 20.000 polos, tant 
d’hivern com d’estiu. 

Batech fa gala de la seva catala-
nitat i porta fins al límit el seu ‘made 
in Barcelona’ com ho demostra el fet 
que en el disseny i la fabricació d’un 
polo Batech hi intervenen una llarga 
llista de tallers locals. El disseny es fa 
a Barcelona, el polo es teixeix a Sant 
Vicenç de Castellet (Bages), la con-
fecció és a Terrassa, els botons venen 
de Santa Perpètua de Mogoda i els 
acabats es fan a Mataró. Finalment, 
les etiquetes i el packaging es realit-
zen a Castellar del Vallès.  ||  j. Rius

Isabel Pardell i Llorenç Martí són dos 
castellarencs que han dissenyat i paten-
tat recentment un recipient per guardar, 
tallar i agafar el producte que s’hi envasi. 

Tot va començar fa un any “quan 
vaig tenir la idea a la cuina de casa”, 
descriu Isabel Pardell. “Tinc una ger-
mana que li agraden molt els gelats 
en barra i sempre veia que, quan ja 
havies tallat els trossos, en emma-
gatzemar-lo al congelador sempre 

Un recipient per guardar 
els gelats oberts

isabel pardell i llorenç martí presentant el producte a Ràdio Castellar. || a.PaReRa

dos castellarencs 
patenten un envàs 
per emmagatzemar 
i tallar productes

hi havia problemes”, detalla Pardell, 
perquè s’enganxa amb el paper de l’en-
vàs. Davant d’aquesta situació l’Isabel 
va pensar en un envàs que pogués ta-
llar, emmagatzemar i, fins i tot, aga-
far el producte. De fet, no només està 
pensat per guardar-hi gelats de barra, 
sinó que també es contempla la possi-
bilitat de posar-hi pastissos, torrons i 
d’altres aliments.

L’Isabel va tenir un any guardat 
el dibuix del disseny d’aquest recipi-
ent. “Sabia que havia de contactar 
amb un enginyer, perquè fes el di-
buix tècnic”, explica. Mentre feia un 
curs, va exposar a la seva coach el pro-
jecte que tenia en ment. Aleshores, la 
van posar en contacte amb el Llorenç 
i així va ser com va passar a ser un pro-

inVEnToRs | conseRvAció jecte conjunt. “Al principi em pensava 
que seria fer-li el disseny i s’hauria 
acabat tot”, assegura Llorenç Martí, 
però des de la primera reunió van anar 
establint una relació d’amistat. “A par-
tir de la idea bàsica que ella va tenir i 
amb els esquemes que em va portar, 
hem treballat un munt d’hores redis-
senyant, perfeccionant i anant recti-
ficant tot el que hem vist que millo-
rava el producte i a la vegada el feia 
el més simple possible”, relata Martí.

D’entrada el recipient s’ha pensat 
amb una forma allargada i està compo-
sat per una plataforma en forma de lle-
tra “L” i una ranura per evitar que el pro-
ducte vessi, en cas que tingui tendència 
a desfer-se. Alhora, té unes guies per 
poder encaixar-hi una tapa transpa-
rent, que permet veure què hi ha a l’in-
terior de l’envàs. El recipient es comple-
menta amb un ganivet i una espàtula.

La intenció dels dos castella-
rencs és donar a conèixer aquest 
envàs. L’últim pas ha estat fer la pa-
tent d’utilitat de l’invent i ara esperen 
“que algú vingui a dir-nos que li in-
teressa la idea i que la vol llançar al 
mercat”, conclou Martí.  || a.PaReRa

Cavalcada 
de Reis
Dj. 5 de gener
Inici: 17.00 h
Atenció, nou recorregut!

Recorregut: Espai Tolrà, Portugal, 
Alemanya, Barcelona, Sant Esteve, 
Sant Pere d’Ullastre, pg. Tolrà, Gene-
ral Boadella, Major, pl. Calissó, ctra. 
Sentmenat, Passeig Tolrà, General Bo-
adella i pl. Major, adoració al Pessebre 
Vivent de Colònies i Esplai Xiribec a 
la zona esglaonada del passeig de la pl. 
Major i recepció institucional a la pl. 
d’El MiradorOrg.: Grup Il·lusió

Amb el suport de: Nova Finques

No oblideu 
portar la carta 
als Ambaixadors!
Dissabtes 23 i 30 de desembre
d’11 a 14 h
Mercat Municipal
L’Ambaixador dels Reis al Mercat

Organització: Mercat Municipal
Amb la col·laboració de: 
Grup Il·lusió i Diputació de Barcelona
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Aquesta campanya 
de Nadal t’ho posem 
més fàcil!
Per compres superiors a 20 euros, 
els comerços adherits et regalaran 
vals de 30 minuts gratuïts per a 
l’aparcament subterrani 
de la plaça Major*.  
Només cal que ensenyis el tiquet del 
pàrquing al teu comerç.P

Del 22 al 24 
de desembre

APARCA i 
COMPRA

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

Amb el suport de :

L’Illa del Centre, en marxa
Reordenació del trànsit

Respectem la senyalització
i aconseguirem:

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

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

Càrrega i descàrrega

Bicicletes

Vehicles de 
mobilitat reduïda

Residents

Serveis

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

Excepte:

Carrers de circulació limitada
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Espai d’Entitats Castellarenques

67a ExposiCió DE pEssEBREs 44è ToRnEiG VilA DE 
CAsTEllAR  

“GymkHAnA” nADAlEnCA 

Grup pessebrista Capella
de montserrat

Club Bàsquet Castellar Comerç Castellar

Dates i horaris: fins al 4 de febrer, 
ds., dg. i festius d’11.30 a 13.30 h i de 
17 a 20 h (passat Reis, només dg.); 
laborables del 27 de desembre al 5 
de gener, de 17 a 20 h
lloc: local del Grup Pessebrista 
de la capella de Montserrat (c. dr. 
Pujol, 26)

Un recorregut per tot el món em-
marca enguany l’eix temàtic de l’ex-
posició de pessebres a la capella 
de Montserrat, que porta per títol 
“Pessebres del món”.

Dia: diumenge 7 de gener
lloc: Pavelló de Puigverd
 
el cB castellar celebra el 40è Me-
morial Parcerisa i el 44è torneig 
vila de castellar. Aquests en seran 
els horaris:
 
09.00 h: cadet F - cB navàs
10.30 h: Júnior M. - cB Parets
12.00 h: Presentació dels equips
12.30 h: sènior “A” M. - cB corne-
llà (eBA)
 
no hi faltis!

comerç castellar, amb la col·
laboració de Kids&us, organitza 
fins al 4 de gener aquesta activitat 
adreçada als infants de la vila. Per 
cada prova superada als comerços 
inscrits a la “gymkhana” se segellarà 
un passaport comercial. Quan esti·
gui ple, porteu·lo a l’escola Kids&us 
i participareu en el sorteig d’un lot 
d’articles i d’una entrada per a una 
obra de teatre en anglès que tindrà 
lloc dijous 4 de gener, a les 17.30 h, 
a Kids&us.

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

+ inFo:
www.castellarvalles.cat 

+ inFo i insCRipCions: 
kids&Us (c. santa perpètua, 16)

Acció musical Castellar

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat  

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat

Associació pessebrista de 
sant Feliu del Racó

Dates i horaris: 23, 26, 30 de de-
sembre i 7 i 13 de gener, de 12 a 14 
h i de 18 a 20.30 h; 24, 31 de de-
sembre i 14 de gener, de 12 a 14 h; 
25 de desembre i 6 de gener, de 18 
a 20.30 h
lloc: local pessebrista ca la Pepe-
ta (pl. del dr. Puig, 2)

des de fa més de 30 anys sant Feliu 
del Racó manté viva la tradició dels 
pessebres. enguany, l’exposició 
compta amb una desena de diora-
mes i una exposició fotogràfica de 
la història de l’entitat.

ExposiCió DE pEssEBREs ConCERT DE nADAl 
DE lA JoCVA 

Dia: dijous 28 de desembre
Hora: 19.30 h
lloc: Auditori Municipal
preu: 4 € (reserva i venda anticipa-
da a l’escola Artcàdia)

concert de presentació de la Jove 
orquestra de castellar (JocvA), 
amb un programa variat en estils i 
gènere on tampoc no hi faltaran les 
tradicionals nadales.

Què és?
Procés dotat el 2018 amb 200.000 euros en concepte d’in-
versions: 150.000 euros al  nucli urbà i 50.000 euros a Sant 
Feliu del Racó i urbanitzacions.
Les propostes hauran de tenir un pressupost màxim de 50.000 
euros cadascuna (IVA inclòs).

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

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

Per a més informació sobre el funcionament del procés: 
www.castellarvalles.cat/boxpopuli 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018
FINS AL 19 DE GENER
PRESENTA LA TEVA PROPOSTA!

Les propostes seleccionades se 
sotmetran a votació del 19 de març 
al 23 d’abril, ambdós inclosos.
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Dubtar és un dels trets fonamentals 
de l’ésser humà, i més si es tracta de 
qüestions tan complicades i alhora 
importants com és la criança dels 
nostres fills. Perquè de vegades molts 
pares i mares desitjarien un manual 
d’instruccions pels infants.  

D’això en són concients els edu-
cadors i educadores de l’equip mul-
tidisciplinar de Serveis Socials de 
l’Ajuntament i els professionals de 
la Ludoteca Municipal-Centre Obert 
Les Tres Moreres, que han posat en 
marxa un grup de criança positiva. 
L’objectiu principal d’aquest grup ha 
estat el treball de les competències 
parentals per abordar els principals 
temes i preocupacions que mares i 
pares tenen en relació amb la tasca 
educativa amb les seves filles i fills

Així,  aquest nou punt de tro-
bada per a pares i mares de Caste-

Un espai on compartir 
l’experiència de ser pares 
l’Ajuntament crea el primer grup municipal de criança positiva 

EDUCACió | ActivitAt

 Rocío Gómez 

Trobada del grup de criança positiva de Castellar del Vallès   || ceDiDa

llar, va començar la seva activitat el 
novembre passat a El Mirador amb 
una desena de participants. Durant 
les cinc primeres sessions es van 
tractat qüestions relacionades amb 
les etapes evolutives dels infants de 
4 a 7 anys, el cicle de vida familiar, els 
estils educatius, l’autoestima, l’auto-
regulació emocional, l’escolta activa, 
la resolució de conflictes i els valors 
i creences inherents a cada família.

En aquest sentit, la responsable 
de la Ludoteca Municipal, Judit Ave-
llaneda, detalla que una de les princi-
pals preocupacions dels participants 
és el fet de “posar límits als infants 
quan s’oposen contínuament als 
pares i mares, quan  sempre diuen 
no, quan fan marranades”  i com 
actuar “sense renyar ni grans càs-
tigs”, amb  alternatives educatives 
en “en positiu”.

Per a Avellaneda, quan estàs en 
un “ambient de confiança”, sobretot 
quan es tracta de pares i mares pri-

merencs, és molt més fàcil posar en 
comú els dubtes, les pors i les claus de 
l’èxit. “La premissa és no jutjar-nos 
i buscar entre tots una manera de 
fer-ho millor. Nosaltres aportem la 
nostra mirada teòrica de quin seria 
l’ideal educatiu”, apunta.

Justament,  els impulsors re-
marquen “el potencial que té la 
metodologia grupal per assolir 
millores personals, emocionals i 
educatives”.  De fet, asseguren que 
“compartint els seus èxits i difi-
cultats és d’esperar que les famí-
lies puguin prevenir i afrontar de 
manera constructiva els conflic-
tes quotidians que poden sorgir 
en el dia a dia en l’educació dels 
seus infants”.

Els impulsors preveuen repe-
tir l’experiència després de la bona 
acollida de la prova pilot i ampliar-la 
a infants amb característiques espe-
cials i a altres etapes educatives com 
l’adolescència. 

Ja tenim guanyadors i guanyadores del concurs d’imatges de la Festa 
Major de Castellar d’aquest any organitzat per L’ACTUAL. Sota el hastag  
#FMCastellar17 es poden trobar centenars de fotos. Finalment, el jurat 
de L’ACTUAL ha triat aquestes tres de Gina Rocher, Toni Bullón i Carlo-
ta Sisquella. El premi: un val de 60€ per dinar o sopar en un restaurant 
de Castellar. Bon profit i felicitats!   

ConCURs | #FestAMAJoR17

@skartistika
Visca l’aigua de València

@tonibullon
#jamaicashow

@carlota.sa
Bany d’escuma

Les imatges guanyadores 
del concurs d’Instagram
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del Dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi·
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

El Club Atlètic Castellar informa que 
por robo o extravío del talonario de lo-
tería de este club para el sorteo del  día 
22/12/2017 queda anulado a todos sus 
efectos, según denuncia efectuada en 
la comisaría de los mossos d’escuadra 
en Sabadell. Talonario nº 62 del núme-
ro 54628 participaciones del numero 
1826 al 1850 ambos incluidos. Muchas 
gracias y saludos cordiales.

Robo o extravío del 
talonario de lotería

 Club Atlètic Castellar (CAC)

 partit Demòcrata (pDeCAT) de 

Castellar

 Decidim Castellar

uan fa prop d’un mes, 
el nostre alcalde va 
decidir “suspendre” 
la seva militància del 
PSC com a conseqüèn-
cia del suport socia-

lista al 155, molts ens preguntàvem 
què volia dir exactament amb allò.
La seva indignació i suspensió de 
la militància va ser sincera, o va ser 
l’acció d’un passatger d’un Titànic 
tocat i mig enfonsat que vol conti-
nuar sobrevivint? Tots esperàvem 
que fos el primer però el fet que no 
estripés el carnet deixava espai per 
la imaginació.
Aquesta setmana el nostre alcalde 
va assistir a un míting del seu par-
tit, la militància del qual té suspesa. 
Al seu dia ja havíem denunciat en un 
article que el fet que Ignasi Giménez 
suspengués la seva militància sense 
haver-se queixat mai de qualsevol 
dels insults a Catalunya d’alguns del 
seus col·legues socialistes al llarg dels 
anys ens semblava incoherent amb 
el fet que ara, de cop, “suspengués” 
la militància. Al seu dia vàrem veure 
positivament que hagués suspès la 
seva militància però vàrem qüesti-
onar que aquest fos un gest sincer 
i desinteressat. Ara, donada la seva 
col·laboració en aquest últim míting 
del PSC, així com posteriors decla-
racions, qüestionem que l’alcalde 

quest 21 de Desembre, 
s’han imposat des de 
Madrid unes eleccions 
autonòmiques al Par-
lament de Catalunya. 
Després de l’aplicació 

de l’article 155 de la Constitució Es-
panyola el govern legítim va ser des-
tituït i el parlament va ser dissolt a 
través de la intervenció de la Gene-
ralitat per part del govern central. 
Aquests fets, juntament amb les ac-
tuacions judicials posteriors, fan que 
aquestes eleccions tinguin un caràc-
ter d’excepcionalitat. La presó pre-
ventiva sense fiança per las Jordis i 
gran part del govern, i l’exili forçat 
de l’altra meitat del govern, deteri-
oren la neutralitat d’una campanya 
electoral ja prou crispada pel debat 

Q

A

La militància socialista 
“suspesa” de l’Ignasi: un 
engany?

21-D: Eleccions sota estat 
de setge

realment hagi deixat el PSC: ¿Es va 
aixecar la suspensió de la teva mili-
tància, Ignasi, abans d’anar al míting 
i ara que ja has donat la mà a Pedro 
Sánchez torna a estar en lloc? Igna-
si, ¿Realment creus que un mes de 
suspensió de militància sense haver 
deixat alt i clar el missatge de la teva 
queixa és un gest suficient per denun-
ciar l’abús que implica l’aplicació de 
l’article 155 a Catalunya?
Des del PDeCAT Castellar creiem 
que l’alcaldia, com a institució, es me-
reix una certa coherència. Ignasi, o 
estàs amb el PSC o no hi estàs; no in-
tentis fer-nos creure que estàs amb 
Catalunya i contra els seus maltrac-
tadors si no ets capaç ni de plantar 
cara a aquells que més coneixes i amb 
els quals dius estar enfadat. Mata el 
debat d’una vegada i digues alt i clar 
què estan fent malament i per què la 
institució que representes no els pot 
donar suport. Hauria estat bo que ho 
fessis abans de les eleccions, demos-
trant així que la defensa de la digni-
tat de les nostres institucions és més 
important per tu que l’estratègia par-
tidista d’un partit en el que ens pen-
sàvem que ja no militaves. Ara ja no 
és possible; però, Ignasi, mai és tard 
per complir amb el teu deure. És el 
mínim que esperem de tu.

El carrer de l’Arbreda és un espai pre-
ciós de la nostra vila: obert, amb arbres 
(com el seu nom indica) i amb molta 
verdor. Un espai  ideal per passejar es-
coltant el silenci, fruint dels colors de 
la naturalesa; ideal perquè els infants 
recullin fulles i altres tresors o perquè 
els adolescents hi facin quatre xuts.
Malauradament, no podem fer res de 
tot això perquè ha esdevingut un espai 
minat d’excrements de gos. I ara en-
trem en un espai delicat: el de parlar 
dels animals de companyia que molt so-
vint semblen intocables. Però estiguin 
tots tranquils que no tinc res en contra 
dels gossos, naturalment han de defe-
car com fa qualsevol ésser viu i tampoc 
no tenen cap culpa de fer-ho enmig de 
la gespa que, segurament, deu ser més 
còmode i tot. L’única culpa la tenen els 
amos d’aquests animals; uns amos in-
cívics, bruts, maleducats i egoistes que 
es pensen que tota la verdor de l’Ar-
breda és exclusiva per als seus gossos.
No, amos, no! El que és exclusiu per 
als vostres gossos és l’espai reservat 
que hi ha per a defecacions i tingueu 
ben present una cosa, les tifes dels vos-
tres animals no són adob per la gespa, 
és merda.
Podria ser possible recuperar aquest 
espai de verdor per a tota la població 
(sense descartar els animals)? Que ens 
hi puguem passejar sense estar pen-
dents de què trepitgem, que ens hi pu-
guem estirar un dia de sol, que els nens 
hi puguin córrer, jugar, riure, xutar, sal-
tar, cantar.... sense haver de sortir amb 
merda a l’espardenya?

L’arbreda i la merda a 
l’espardenya

 Clara Capdevila i Candell

Des de l’Esplai Sargantana volem 
agrair als comerços de la vila que 
han participat en la nostra panera 
solidària. Aquesta panera tenia com 
a finalitat recollir diners, pel projec-
te ‘’Esplai per a tothom’’, a partir del 
qual podem subvencionar una part o 

Agraïment

 Esplai sargantana

Els qui creiem en Déu tenim el perill 
d’encasellar la idea que el representa 
en els límits d’una estructura, d’una 
fórmula o d’un sistema. Un concepte 
fred, purament mental.
O sigui, caure en el perill d’arribar a sin-
tetitzar la idea de Déu paternal amant 
dels homes i perdre la seva humanitat, 
manifestada a través de Jesucrist, re-
cloent-la en un concepte intel·lectual 
que es resumeix i s’ubica al capdamunt 
d’un conjunt piramidal de conceptes.
Podem arribar així a perdre aquest 
sentit de Déu, que sabem que estima 
els homes perquè s’ha fet home, huma-
nitzant-se per ajudar-nos.
Aquest fet fred i sintètic pot fer-nos 
abocar, als que exercim d’intel·lectuals, 
a arribar a través de la lògica imperso-
nal a una conclusió conceptual freda 
en el nostre món interior mental, amb 
perill de convertir Déu en només una 
idea mental teòrica.

Déu: concepte per a un 
cristià

 Antoni Comas

la totalitat de colònies i campaments 
a aquells infants que no s’ho poden 
permetre. Gràcies: Atra’m, Copiste-
ria Castellar, Vinalium, Nobel, Frui-
teries Mari, STOP, Luxury Beauty, 
Bike Tolrà,, Culdesac, Ferreteria 
Sampere, Silvia, Estudi Sandra Gale-
ra (Fotoprix) , Nualart , Andrevi, Mo-
nissim, Darling, Urban Wear, Gotta, 
Ca la Fiti i Floristeria Lidia. També 
agrair a totes les persones que han 
participat en el sorteig sense elles 
no hagués estat possible. Gràcies!

continua a la pàgina 11

La informació dels quintos de Nadal i 
dels balls de saló que organitzen diver-
ses entitats de la vila va aparèixer er-
ròniament publicada en el darrer su-
plement de Nadal, ja que es va agrupar 
en dos anuncis que contenien el logo-
tip “Fem Castellar”. L’entitat Cal Go-
rina ha demanat que s’expliqui que la 
marca “Fem Castellar” no és la marca 
“Cal Gorina”. Disculpeu les molèsties.

Fe d’errades

 Regidoria de Comunicació nacional.
 Tot i els clars perjudicis que les actu-
acions policials i judicials han tingut 
sobre el desenvolupament de la cam-
panya electoral, aquesta s’ha pogut 
realitzar amb més o menys dificul-
tats. Les noves tecnologies han per-
mès fer mítings telemàtics des de l’es-
tranger o enviar missatges des de la 
cel·la de la presó. Com és habitual en 
aquestes conteses electorals els mit-
jans de comunicació es llancen a fer 
previsions dels resultats i dels possi-
bles pactes post-electorals en funció 
de les enquestes. Els mitjans de co-
municació, públics o privats, tenen 
una funció fonamental de fiscalitzar 
i informar a la ciutadania sobre els 
afers públics. Especialment en època 
de campanya electoral quan els re-
presentants polítics necessiten visi-
bilitat mediàtica per exposar els seus 
programes i projectes. Per desgrà-
cia, els mitjans de comunicació ac-
tuals, no responen al principi d’im-
parcialitat ja que en última instància 
tenen interessos partidistes propis. 
La majoria dels rotatius principals 
estan en mans dels grans bancs i 
les grans empreses de comunicació 
que sovint tenen lligams molt pro-
pers amb els partits conservadors i 
liberals. Això comporta que les pu-
blicacions estiguin esbiaixades i ha-
bitualment es mostren molt agres-
sius amb els partits progressistes o 
els que consideren els seus enemics 
polítics. Si llegim els articles d’opi-
nió que s’han publicat durant aques-
ta campanya electoral veurem una 
gran hostilitat cap als partits d’es-
querra i independentistes i al mateix 
temps una gran complicitat amb els 
partits constitucionalistes i especi-
alment amb els partits de tall libe-
ral. Un exemple molt clar d’aques-
ta pràctica és l’intent per part dels 
principals rotatius (especialment els 
espanyols) de mostrar a Ciutadans 
com la millor solució al que ells ano-
menen “el conflicte català”. Propor-
cionant una gran exposició mediàtica 
i distorsionant les enquestes realit-
zades per ells mateixos pretenen in-
cidir en la intenció de vot, especial-
ment d’aquella franja de l’electorat 
indecisa que no s’ha mobilitzat per 
la guerra de banderes.
 Des de Decidim Castellar pensem 
que aquestes son unes eleccions 

Reducció de la taxa per recollida de residus 
municipals vinculada a la capacitat econòmica
les persones que obtinguin aquesta reducció accediran 
automàticament a una altra subvenció de 150 euros també 
vinculada a la capacitat econòmica

Reducció de la taxa de residus municipals 
vinculada a l’autogestió de la fracció orgànica 

subvenció de l’iBi per a famílies monoparentals

AJUTS 
FISCALS 

2018 Termini de sol·licitud: 
31 de gener de 2018

informa’t a 
www.castellarvalles.cat/
ajutsfiscals
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opinió

vui, tots coneixem 
els diferents partits 
polítics que des de la 
transició democràti-
ca s’han anat presen-

tant a les diferents convocatòries 
electorals. Però no sempre hi ha 
hagut els mateixos partits ni les ma-
teixes entitats de tendència políti-
ca, tant a la vila com al país.
Si mirem enrere veurem com Cas-
tellar ha tingut partits polítics vin-
culats a tot l’espectre polític. Així 
un dels partits més antics fou el 
Centre Carlí, segurament vinculat 
a les guerres carlines; a comença-
ments del segle XX el partit havia 
desaparegut.
La Lliga Popular Catalanista de 
Castellar neix el 20 d’octubre de 
1899 però  no foren legalitzats fins 
el 8 d’abril de 1901 per l’aplicació 
de la llei marcial. Ideològicament 
vinculats a les Bases de Manresa i 
als Estatuts de la Unió Catalanis-
ta van organitzar vetllades litera-
rio-musicals, conferències i reci-
tals de poesia de poetes locals i de 
la Renaixença.
El 30 de setembre de 1919 es va pre-
sentar al governador civil la docu-
mentació per constituir el Círcol 
Republicà Autonomista o Centre 
Republicà. El partit tenia la seva 
seu en l’edifici del Sindicat Agríco-
la Harmonia. Era el que avui ano-
menaríem un partit d’esquerres i el 
que va aconseguir més vots en les 
eleccions celebrades fins la Guer-
ra Civil. Els seus objectius eren 
la difusió dels seus principis polí-
tics, fomentar els interessos intel-
lectuals, morals i materials així 
com l’esperit associatiu del socis 

  sense títol 155. || joan munDet

Els partits polítics a 
Castellar. Una aproximació 
històrica

A plAçA mAJoR

sílvia sáiz
Arxivera municipal

 Anna mármol*

quest cap de setma-
na, Comerç Castellar 
va donar la benvingu-
da a aquestes festes 
amb la Fira de Nadal 

als carrers remodelats que confor-
men L’Illa del Centre. 
L’objectiu de l’Illa del centre és di-
namitzar i impulsar el comerç local 
i de proximitat de la vila així com 
donar suport a les relacions socials.
Aquest espai ens permetrà dispo-
sar d’un entorn urbà de qualitat, 

A
Campanya de Nadal

accessible, segur i sostenible però 
per disposar d’aquest hem hagut 
de patir unes obres i és aquest el 
moment d’agrair a tots els veïns i 
comerços de la zona la paciència i 
col·laboració que han mostrat du-
rant aquests mesos.
El comerç de proximitat és un ele-
ment clau per a la dinamització de 
la vila i Castellar té una oferta co-
mercial suficient perquè la gent 
compri a la Vila.
Els comerços dediquen molt de 
temps en organitzar promocions 
especials que busquen convertir les 
compres nadalenques en una expe-
riència única per al client.
Aquest any per exemple el comer-
ços de la Illa del Centre s’han adhe-
rit a la iniciativa Aparca i Compra, 
promoguda per Comerç Castellar 
i l’Ajuntament, i que té com a fina-
litat incentivar al clients, perquè 
s’acostumin a venir a la Illa del Cen-
tre a realitzar les seves compres, i 
a gaudir del seu temps lliure, amb 
la tranquil·litat de poder  aparcar 
de manera gratuïta a l’aparcament 
subterrani. 
*Regidora de Dinamització Econòmica

ve de la pàgina 10

tot celebrant vetllades polítiques, 
científiques, literàries i musicals, 
balls i espectacles que organitzada 
un junta creada a tal efecte. 
La Unió Patriòtica neix l’any 1927 i 
tenia el seu domicili social a la bo-
dega de Joan Miralles, al Passeig. 
La Unió era un partit polític insti-
tucional, una associació de ciuta-
dans que aglutinava “tots el homes 
de bona voluntat” i volia integrar a 
tota la societat; el partit volia ser el 
substitut dels partits polítics tradi-
cionals ja que els considerava cor-
ruptes. A Castellar, la Unió Patriòti-
ca va ser present en la inauguració 
de la portada d’aigües de Turell a la 
font del carrer de l’Església.
La Lliga Regionalista era una altra 
entitat política existent a la vila als 
anys 30 i constituïa una força políti-
ca conservadora que es va conver-

tir en la Lliga Catalana l’any 1933.
Les Joventuts Socialistes Unifica-
des neixen l’estiu de 1935. L’estiu 
d’aquest any els castellarencs que 
havien estat detinguts a Barcelo-
na pels fets del 6 d’octubre de 1934 
i empresonats en el vaixell “Uru-
guai” i que havien estat en contac-
te amb ideòlegs de l’organització, 
també empresonats, creen aquest 
partit. La reunió fundacional va 
consistir en una excursió a la Mola 
per, posteriorment, donar-se a co-
nèixer en un míting celebrat al local 
del Sindicat Agrícola Harmonia el 
Nadal de 1935.
L’any 1932 es té constància de l’exis-
tència de la Joventut Nacionalista i 
de l’any 1933 és la Joventut Catala-
nista. Aquest mateix any es consti-
tueix la CNT i la UGT neix el 1936.
Després de la Guerra Civil, es cons-

titueix Falange Española Tradicio-
nalista (F.E.T.) y de las J.O.N.S. De 
fet, a cada municipi hi havia una de-
legació local i era l’únic partit exis-
tent.  A Castellar l’any 1939 la seu es-
tava a la casa de cal Tort que havia 
estat confiscada; posteriorment es 
va traslladar a l’Ateneu, al local del 
Coral i a començaments dels anys 
70 el Frente de Juventudes es va 
traslladar a l’actual biblioteca An-
toni Tort. Dins el partit hi havia di-
verses organitzacions de caràcter 
sociocultural i a Castellar funcio-
naven l’Obra Sindical de Educación 
y Descanso, Frente de Juventudes, 
Hogar Rural i l’Auxilio Social.
Com veiem la tradició política de la 
vila es remunta a més de cent anys 
enrere i, segurament avui, algú po-
dria fer un paral·lelisme amb els 
partits actuals... o no?

crucials que determinaran en  gran 
mesura el futur polític de Catalunya. 
Els resultats d’aquest 21-D seran un 
missatge clar per a Europa i la resta 
d’Espanya de quina és la voluntat del 
poble de Catalunya. Des de la candi-
datura rupturista de Decidim seguim 
creient que la república catalana és 
el millor instrument per trencar amb 
el regim del 78 i construir un verita-
ble estat social i de dret. Un estat que 
estigui al servei de la classe treballa-
dora, que respecti el medi ambient, 
una terra d’acollida per aquells que 
han perdut tota esperança d’una 
vida digna. Considerem que la re-
pública catalana ha de ser un exem-
ple per a la resta de països del món 
(especialment per a la resta de po-
bles d’Espanya), ha de ser el motor 
de canvi que faci despertar a tota la 
classe treballadora europea i canalit-
zi aquesta consciència de classe cap 
a la construcció d’una nova Unió Eu-
ropea que representi un projecte de 
justícia social i solidaritat entre po-
bles del qual ens puguem sentir or-
gullosos de compartir.

 Rafa Homet*

scric aquest article a 
mig matí del 21 de de-
sembre, en plena jor-
nada electoral.
Desconec, per tant, 

els resultats d’aquesta jornada i 
parlo desconeixent una informa-
ció que vostès ja tenen.
En el moment d’escriure això rebo 
també la informació de que la direc-
ció de la presó d’Estremera casti-
ga Oriol Junqueras amb cinc dies 
sense poder sortir de la cel·la per 
l’entrevista a Rac1 i l’àudio emès en 
una míting d’ERC. L’independen-
tisme, en aquesta cita electoral il-
legítima, hem hagut de sortir amb 
una mà lligada a l’esquena. Lligada 
amb manilles.
És inevitable el record i la compara-
ció amb el referèndum de l’1 d’octu-
bre: les imatges de violència policial 
contra la població civil que rebíem 
a aquesta mateixa hora ens queda-

E
Orgullós d’aquest poble

ran per sempre a la retina.
Però avui no aniré a votar mogut 
per la ràbia de tenir l’Oriol, el Quim 
o els Jordis a la presó, ni per la dels 
exiliats, ni per la indignació del re-
cord de la violència de l’estat, l’apli-
cació indigne del 155 i d’aquells que 
hi han donat suport o han segut al 
sofà a menjar crispetes. No aniré 
a votar mogut per la tristesa de 
pensar en les famílies dels presos 
aquest Nadal.
No: hi aniré amb orgull!
Amb l’orgull d’aquells que van fer 
possible l’1 d’octubre. Amb l’orgull 
del poble que el va fer possible i va 
defensar el vot d’aquells qui volen 
solucionar les coses per la via demo-
cràtica. Amb l’orgull de tots aquells 
castellarencs i castellarenques que 
van passar hores i hores sota la pluja 
davant els col·legis. D’aquella gent 
que va despertar al feixisme, sí, per-
què sabíem i sabem que no li calia des-
pertar perquè ja estava prou còmode.
I orgullós de les desenes d’apoderats 
dels partits d’avui, de la gent que s’or-
ganitza, un cop més, per a defensar la 
democràcia.
Desconec els resultats de les elecci-

ons del 21D, però conec la dignitat, 
la força, l’orgull i l’amor de la gent 
d’aquest poble.
I això no té preu, però sí molt futur.
Gràcies a tothom qui ha decidit ser-hi.
Gràcies per crear tanta dignitat i 
orgull.
 *Regidor d’ERC

Si mirem enrere veurem 

com Castellar ha tingut 

partits polítics vinculats a 

tot l’espectre polític
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Consulta la programació de febrer-maig 
2018 i compra les teves entrades i/o abo-
naments a www.auditoricastellar.cat

Regala 
emocions, 
regala
Auditori
Aquestes festes, regala entrades de 
la temporada d’hivern-primavera de 
teatre i música i de teatre familiar de 
l’Auditori Municipal Miquel Pont.

Fes la teva compra a través del web
de l’Auditori o al Servei d’Atenció 
Ciutadana i vine al SAC (El Mirador) 
a buscar el teu sobre regal per 
guardar-hi les entrades. 

Preus de compra anticipada:
· Teatre i música
  Abonament de 
  7 espectacles: 70 euros
  Entrades: 12 euros/espectacle
· Teatre familiar
  Entrades: 5 euros/espectacle

03/02/2018 · 20.30 h 

El metge de Lampedusa 
(Punt Produccions Teatrals SL)

12/05/2018 · 20.30 h 

Mala broma
 (Sala Muntaner)

21/04/2018 · 20.30 h

Parnàs 
(Roger Mas)

14/04/2018 · 20.30 h

Adossats 

(Teatre Romea)

17/02/2018 · 20.30 h

Barbes de balena 

(Els Pirates Teatre)

04/02/2018 · 12 h 

L’Endrapasomnis 
(Teatre al detall)

24/02/2018 · 20.30 h

Música de cine 

(GIOrquestra)

11/03/2018 · 12 h 

Faboo, l’encant 
de la imaginació 

(Escena Creativa, SL)

07/04/2018 · 18 h

Ínfimit 
(In Crescendo)

08/04/2018 · 12 h 

El petit piano 

(Centre de Titelles de Lleida)

TEATRE

TEATRE FAMILIAR

MÚSICA

Si regales Auditori, 
segur que encertaràs!



22 de desembre de 2017 17



22 de desembre de 201718

esports

Un imparable Chema Cañadas 
suma nova victòria

l’atleta del club atlètic castellar, 
chema cañadas segueix imparable 
aquesta temporada i va sumar una 
nova victòria en el cros de Banyoles, 

després de completar les tres voltes 
al circuit de 4.860 metres. amb un 
temps de 15,21, va ser nou segons 
més ràpid que el segon classificat, 
jaume Domingo (ua Barberà) i va 
acabar 13 per sobre del tercer, iván 
serrano (aa Palamós).

Els germans Téllez als ‘Juegos 
Alternativos’ de València

els dos germans téllez, l’izan i l’unai, 
pilots de l’escola de trial ‘elBiXu’, 
van competir als ‘juegos alternati·
vos’ de València, on van afrontar un 

circuit de bike·trial de quatre zones a 
dues voltes. l‘unai va aconseguir la 
segona posició en categoria prome·
sa, empatat amb el primer classifi·
cat amb 8 peus. l’izan va completar 
la primera cursa fora de catalunya 
acabant amb 35 peus.

Per fi ha arribat la primera victòria de 
la temporada de la UE Castellar, una 
victòria que va costar fins al final, però 
que permet sumar als blanc-i-vermells 
els primers tres punts de la tempora-
da contra el CF Mollet, al que van su-
perar per 2 a 1, jugant amb nou homes 
després de l’expulsió per doble groga 
de Víctor León i Carlos Ortiz.

En una primera part on els de 
Juan Antonio Roldán eren superiors 
des de l’inici, controlant el ritme del joc 
enfront d’un rival que deixava jugar. Els 
locals avisaven per primera vegada al 
minut vuit amb un xut de falta de Dani 
Quesada, que enviava la pilota rasa a 
les mans del porter Pol Flores.

Al minut 22, en el llançament 
d’un córner, Jairo Díaz era abraçat 
pel defensa Ramón Suárez i llançat 
a terra dins de l’àrea, però ni l’àrbitre 
ni el línia -just al davant de la jugada- 
aconseguien veure l’acció.

Tot i tenir més ocasions a les 
botes de Jairo, David López i Víctor 
Moya, l’equip no aconseguia estrenar 
el marcador i veien com els visitants 
estavellaven una pilota al travesser 
abans d’arribar al descans.

A la segona, l’equip tornava a sal-
tar a la gespa amb intenció de seguir 
lluitant per la victòria, amb les ganes 
i l’empenta de la temporada passada. 

Al 60, en jugada individual de 
David López, la locomotora de Sent-
menat assistia a Jairo que rematava. 
El porter Flores rebutjava la pilota, 
però molt atent, Jairo tornava a xutar, 
obrint el marcador.

L’autor del gol només necessita-
va cinc minuts per assistir a Quesada, 
per aconseguir el 2-0 en un partit que 
semblava sentenciat, però el Mollet 
encara no havia dit l’última paraula.

A partir d’aquí, el criteri arbitral 
semblava donar un tomb, com última-
ment està patint l’equip en els partits 
de lliga i el col·legiat perdia les regnes.

Víctor León era expulsat per 
doble groga per una falta sense perill 
al mig del camp. La segona pel jugador 
de Castellar agafava amb sorpresa a 
tothom, ja que no era d’excessiva du-

victòria contra vent i marea (2-1) 

A dalt, Jairo Díaz, Àlex 

Alfonso i Dani Quesada ce-

lebren el primer gol. A baix, 

la paradeta de l’Asociación 

índigo. || a.san anDRés

la Ue castellar 
aconsegueix la 
primera victòria, 
tot i acabar amb 
nou jugadors 

  Albert san Andrés

resa, en un partit on els dos rivals van 
destacar per deixar jugar al contrari.

Tres minuts després, Carlos 
Ortiz enfilava el camí dels vestidors 
en veure la segona per aixecar el colze 
en la lluita per la possessió i enervava 
els ànims de l’estadi.

El Mollet aprofitava el descon-
cert per anotar al descompte el 2-1, 
fent patir als assistents, que finalment 
podien veure la primera victòria de la 
UE Castellar a Primera Catalana, dei-
xant també la condició de pitjor equip 
de la categoria a la UE Valls.

“Després del partit contra la 
Grama, gairebé en tots hem meres-
cut guanyar. S’ha canviat la menta-
litat, som ambiciosos, juguem amb 
il·lusió i amb molta intensitat amb 
un joc ràpid. Hem canviat i els juga-
dors es mereixien aquesta victòria 
per marxar tranquils al nadal” va 
explicar el tècnic Juan Antonio Roldán.

El Castellar segueix en última 
posició del grup 1 de Primera Catalana 
amb sis punts, una derrota i tres em-
pats, tots aconseguits al Pepín Valls. 
L’equip però, ha deixat el títol de pitjor 
equip de la Primera Catalana, que ara 
passa a ser del Valls, del grup dos, que 
encara no coneix la victòria.

A banda, la ONG ‘Asociación Ín-
digo, que actua a l’Illa de Mfangano 
(Kènia), va muntar una paradeta a l’en-
trada del camp per recollir fons, roba i 
material escolar, amb la figura visible 
de l’excapità Enric Raya, un dels mem-
bres actius de l’ONG. 
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el somni d’un 
futur campió 
del món
Èric Rubio és l’enèsim talent castellarenc 
en el motociclisme i va participar juntament 
amb carmelo Morales al superprestigio 

 El Superprestigio dirt-track, les curses d’oval 
en terra, han comptat un any més amb la par-
ticipació de dos pilots castellarencs sobre 
la sorra del Palau Sant Jordi. La carrera on 
s’ajunten els millors pilots de terra i d’asfalt 
del món va comptar amb el campió d’Espa-
nya de Superbike, Carmelo Morales i amb el 
jove talent Èric Rubio, campió de Catalunya 
a la Copa Rodi 50cc i del campionat Accema 
de curses americanes de Girona.

L’Èric, convidat al Superprestigio 
pel campionat de Catalunya aconseguit, 
competia en inferioritat de condicions, ja 
que s’enfrontava a motos de 65cc de mar-
xes, que permeten derrapar amb més faci-
litat. Ell en canvi ho feia amb una de 50cc 
automàtica, amb menys potència i major 
dificultat per entrar en corba derrapant.

El petit ‘77’ arribava de bon matí a 
Barcelona, on ja es movia amb el seu pati-
net amunt i avall sense descans. Els nervis 
i les ganes de competir el feien anar com 
una moto i als entrenaments matinals 
rebia els últims consells de la seva mare, 
la Tània, i del seu pare Germán.

S’acostava l’hora de competir, però 
abans ho feia Carmelo Morales, un dels 
seus referents, que acabava segon a la pri-
mera màniga i guanyava la segona.

Arribava el moment i l’Èric saltava 
a la pista. A la sortida deixava clar la qua-
litat que amaga aquest pilot i aconseguia 
avançar a algun participant, perdent po-
sicions per l’evident falta de potència. A 
l’última posició, l’Èric gaudia de la cursa, 
sense importar-li la posició. En acabar 
les sis voltes de la primera final -dos se-

gons per sota del millor temps de volta- 
molt pel darrera de la resta, el petit rebia 
l’ovació de tot el Palau Sant Jordi i ho ce-
lebrava com si hagués aconseguit la vic-
tòria, fet que encara esparverava més els 
ànims de la grada.

Poc després arribava el torn per a 
Morales a la primera de les finals, però el 
cinc vegades campió d’Espanya no acon-
seguia quallar una bona cursa, caient quan 
rodava sol. En aixecar-se, el pilot tracta-
va d’accelerar però problemes mecànics 
el feien sortir disparat cap a la sortida del 
pavelló, aparentment sense frens a la seva 
Husqvarna. El castellarenc havia de ser 
atès a la infermeria per un tall en un dit i 
abandonava una competició on era favorit.

Arribat el torn de nou per a Rubio, el 
pilot tornava a sortir a pista a divertir-se 
i de nou era el centre d’atenció en acabar 
quan contagiat per la celebració del gua-
nyador Brian Uriarte, aixecava les dues 
mans i focalitzava tota l’atenció dels assis-
tents. De fet, honoríficament, era el cam-
pió de la seva categoria.

El ‘77’ va explicar en acabar que par-
ticipar al Superprestigio és “una de les 
millors experiències del món i m’ho he 
passat molt bé amb il·lusió i alegria”. 
L’Èric té molt clar el que vol ser quan sigui 
gran i no amaga que vol “marxar a viure 
als Estats Units per ser campió del món 
de supercròs i de dirt-track” dues dis-
ciplines amb més ressò mediàtic a l’altra 
banda de l’Atlàntic.

L’Èric va gaudir d’allò més junta-
ment amb els seus pares i ja apuntava 
que pensa tornar a la pròxima edició per 
aconseguir la victòria. El somni d’un futur 
campió del món. 

 Albert san Andrés

Carmelo morales en la segona classificatòria, on va aconseguir la victòria. || a. moRales fotoGRafia

En acabar, Èric Rubio ho va celebrar com si aconseguís la victòria, emportant-se l’ovació del públic. || a. san anDRés

El pilot castellarenc partia amb desaventatge per participar amb una moto de cilindrada menor. || a. san anDRés
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Dura derrota del CB Castellar enfront 
del Diffsalut Almeda per 94 a 70, que 
deixa a una victòria el liderat del grup 
2 de Primera Catalana.

Els de Raúl Jodra van mante-
nir el tipus fins a la mitja part on ar-

L’Huracà guanya a Pune
Georgina Garcia s’imposa a l’itF 25k 
celebrat a la localitat índia de Pune

 Albert san Andrés

BÀsQUET | 1A cAtAlAnA

la victòria a pune significa el 4t títol de la temporada per a Garcia. || a. s.a.

TEnnis | wtA

derrota dolorosa (94-70)
els tirs lliures decisius en la victòria de l’Almeda sobre el cB castellar

Tercera derrota en lliga del CB Castellar. || a.s.a

La tenista Georgina Garcia va tornar a guanyar un torneig des-
prés de la lesió que la va tenir apartada de les pistes durant una 
bona temporada. Al ITF 25K de Pune (Índia) es va poder veure 
la millor versió de ‘l’Huracà’, que va superar a la final a l’anglesa 
Katy Dunne per 6-4, 7-5.
La castellarenca va superar la bòsnia Dea Herdzelas (6-4, 3-6, 
6-1) a primera ronda, a la francesa Estelle Cascino (6-1, 6-4) en 
segona, a la local Karman Kaur Thandi (6-4 6-3) en quarts i a la 
russa Olga Doroshina en semifinals (6-2,6-4). Garcia entra de 
nou al Top200 amb aquest resultat.  

ribaven amb empat a 39, després de dos 
quarts on l’anotació va ser la mateixa pels 
dos equips i la igualtat va ser la tònica.

El partit però, es complicava al 
final del tercer quart, on els tirs lliures 
van decantar la balança per l’equip local. 
Vuit punts consecutius des de la línia de 
4,60, canviaven per complet el partit i 
desgavellaven els ànims dels jugadors 

castellarencs, molt descontents al fina-
litzar el partit amb l’actuació arbitral.

Davant la inoperància dels groc-i-
negres, que sortien del partit, els de Cor-
nellà aconseguien un parcial de 10-0 als 
primers minuts de l’últim període i les 
expulsions d’Albert Cadafalch i David 
Junyent deixaven definitivament sense 
opcions als castellarencs.

Un altre parcial, aquest de 9-0, 
ajudava a eixamplar la diferència que 
finalment arribaria als 24 punts (90-74), 
un average difícil de superar, contra un 
rival directe en la lluita per l’ascens.

El tècnic Raúl Jodra va explicar 
que “el partit va anar com sabíem 
que aniria, amb un rival que volia 
jugar en transició i una defensa de 
contacte. Vam voler fer un partit dur 
en defensa i a la primera part l’equip 
va estar a l’altura. Al tercer perío-
de les faltes ens van passar factura. 
Això ens diu que hem de seguir tre-
ballant i saber reaccionar diferent 
en situacions així”.

El bàsquet tornarà el 7 de gener 
amb el Vila de Castellar en el pavelló 
Puigverd, on els groc-i-negres s’enfron-
taran a un equip de la mateixa ciutat, el 
CB Cornellà de lliga EBA.  

+ inFo: 
a/e. comerc@castellarvalles.cat 

el calendari de festius amb 
obertura comercial autoritzada 
per a l’any 2018 a castellar és el 
següent:

7 de gener, 25 de febrer, 1 de juliol, 
9 de setembre, 12 d’octubre, 6, 8, 
16, 23 i 30 de desembre.

Per a qualsevol dubte o 
aclariment podeu posar·vos 
en contacte amb la unitat de 
comerç de l’ajuntament de 
castellar, al tel. 93 714 40 40.

FEsTiUs D’oBERTURA 
AUToRiTzADA 2018 

Tauler d’Anuncis municipal

+ inFo: 
tel. 93 714 40 40 

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

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

pRòRRoGA DisTinTiU 
zonA BlAVA

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

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

Rebràs tota la informació que 
necessites a l’organisme de 
Gestió tributària de la Diputació 
de Barcelona (oRGt), a el 
mirador, de dl. a dv. de 8.30 a 14 h.

DomiCiliAR l’iBi 
sURT A CompTE 

+ inFo: 
www.castellarvalles.cat

ja podeu consultar al web municipal 
els horaris de nadal de diversos 
equipaments i serveis municipals. 
Hi trobareu els del servei d’atenció 
ciutadana, el mirador, la Biblioteca 
municipal, la ludoteca, el mercat 
municipal, l’arxiu municipal o la 
Deixalleria municipal, entre d’altres.

HoRARis DE nADAl AlTERACions 
HoRARis BUs C1 i n65 

+ inFo: 
twww.castellarvalles.cat 

segons informa l’empresa moven·
tis, les línies c1 i n65 veuran alterats 
els seus horaris els dies següents:

C1 – 24 i 31 de desembre:
• Última sortida Sabadell-Castellar: 
21.35 h (anul·lades 22.05 i 22.30 h)
• Última sortida Castellar-Sabadell: 
21.50 h (anul·lades 22.20 i 22.50 h)

n65 - 31 de desembre:
• Última sortida des de Sabadell: 
00.45 h (anul·lada 23.45 h)
• Última sortida des de Castellar: 
01.09 h (anul·lada 00.09 h)
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Dues derrotes per acabar l’any
el Fs Farmàcia Yangüela castellar segueix el ‘via 
crucis’ i tanca el 2017 caient amb l’estel i l’Arrels

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va caure dissabte per 4-0 a la pista de l’Estel Vallseca de Barce-
lona. En una primera part on l’equip va plantar cara a un rival superior, l’expulsió de dos jugadors i 
de l’entrenador castellarenc va ser determinant a la segona per sumar una nova derrota. L’expul-
sió de Quim Juncosa i d’Oriol Gallardo per reclamar una falta no assenyalada, a més de l’entrena-
dor, van deixar l’equip en quadre per acabar el partit, el que aprofitaven els barcelonins per a ano-
tar un minut després el 3-0 i sentenciar el partit. A més, aquest dimarts, l’equip tornava a caure per 
4-7 enfront l’Arrels en partit ajornat de la jornada nou. El FS Castellar segueix cuer del grup 1 de 
tercera divisió i no ha conegut la victòria encara aquesta temporada.  || a. san anDRésv.  || a. s. a.

FUTsAl | 3A divisió

Tercera victòria consecutiva de l’HC 
Castellar, en lliga que serveix perquè 
els de Fidel Truyols surtin de la part 
baixa de la taula i deixin enrere des-
cens directe i promoció. El CP Bell-lloc 
va ser la nova víctima dels granes, que 
van golejar per 5 a 2 al Dani Pedrosa.

La primera part va ser domina-
da totalment per l’equip local, que amb 
l’embranzida de les victòries davant 
el Masquefa i l’Andorra aclaria defi-
nitivament les idees. Els de Truyols 
anotaven dos gols de la mà de Gerard 
Tantinyà i Gerard Galván, arribant 
2-0 al descans.

Golejada al Bell-lloc per 
deixar el descens enrere

HoQUEi | 1A cAtAlAnA

sant cugat · fe Grama 0·0
sabadell B · cardedeu 3·4
Banyoles · san juan at. 1·0
UE Castellar - mollet 2-1
la jonquera · farners 1·0
lloret · júpiter 2·0
Vic · malleu 1·1
llagostera · can Vidalet 2·2
montañesa · manresa 0·2

cerdanyola · masquefa 5·2
Reus Ploms · Vendrell 6·2
Riudebitlles · sentmenat 6·4
monjos · sant just 1·5
HC Castellar - Bell-lloc 5-2
santa Perpètua · andorra 6·3
juneda · caldes m. 3·2
Reus Deportiu · sant cugat 3·1

montsant · lloret 3·2
Estel Vallseca - Fs Castellar 4-0
montcada · Vacarisses 6·4
Ripollet · fe Grama 4·5
Premià · sant cugat 8·5
arrahona · sant joan V. 2·2
isuR · lliçà 4·4
arrels · mataró 4·2

Almeda - CB Castellar 94-70
collblanc B · la Palma 70·73
claret · sant Boi 69·63
aese · sant joan Despí 82·40
Gavà · Roser B 83·67
olesa · Prat 72·62
tecla sala · sedis 69·71
jac sants B · Viladecans 77·68

FUTBol FUTBol sAlA BÀsQUET HoQUEi pATins VòlEi 
1A cAtAlAnA · GRUP i · J15 teRceRA divisió · GRUP i · J12 1A cAtAlAnA· GRUP ii · J13 1A cAtAlAnA · GRUP B · J14 2A cAtAlAnA · GRUP A · sÈnioR MAsc.

fe Grama 32 15 9 5 1
ce manresa 29 15 9 2 4
ce farners 26 15 8 2 5
cf montañesa 24 15 7 3 5
cf can Vidalet 24 15 6 6 3
ue la jonquera 24 15 7 3 5
aec manlleu 24 15 7 3 5
ue llagostera B 23 15 6 5 4
Vic uec 22 15 5 7 3
cf lloret 21 15 6 3 6
cf mollet 19 15 5 4 6
fc cardedeu 19 15 5 4 6
ce sabadell B 18 15 5 3 7
san juan at. mont. 17 15 5 2 8
ce Banyoles 17 15 5 2 8
sant cugat fc 15 15 4 3 8
ce júpiter 13 15 3 4 8
UE Castellar 6 15 1 3 11

isur fs 24 12 7 3 2
cfs montcada 23 12 7 2 3
estel Vallseca 23 12 7 2 3
fe Grama 22 12 6 4 2
Ripollet fs 22 12 7 1 4
fs montsant 21 12 7 0 5
G arrahona fsc 19 12 6 1 5
aefs arrels 19 12 6 1 5
cfs c. de mataró 18 12 6 0 6
ce Vacarisses 18 12 5 3 4
sant cugat fs 15 12 5 0 7
Premià de mar cfs 15 12 5 0 7
sant joan de V. 14 12 3 5 4
f lliçà d’amunt 13 12 4 1 7
lloret·costa Brava  9 12 3 0 9
Fs Castellar 1 12 0 1 11

a.e.s.e. a  13 11 2
Bàsket almeda  13 9 4
CB Castellar   12 9 3
cB Prat   13 7 6
Bàsquet sant Boi   12 8 4
cB la Palma  13 7 6
cB Gavà  13 6 7
aec collblanc B  12 7 5
ue claret  13 6 7
Bc sant joan Despí   13 5 8
Bc tecla sala  13 5 8
jac sants B  13 5 8
nou Bàsquet olesa   12 5 7
cB Roser B  13 4 9
sedis Hidrology  11 4 7
cB Viladecans   11 2 9

ClAssiFiCACió  pJ pG ppClAssiFiCACió pT pJ pG pE pp ClAssiFiCACió pT pJ pG pE pp ClAssiFiCACió pT pJ pG pE pp

ClAssiFiCACió  pJ pG pp 

ll·llista juneda 34 14 11 1 2
Hc sentmenat 31 14 10 1 3
Hc sant just 30 14 9 3 2
cn Reus Ploms 29 13 9 2 2
cerdanyola cH 25 14 8 1 5
cP monjos 24 14 8 0 6
Hh s. Perpètua 23 14 7 2 5
ce Vendrell 20 14 6 2 6
cP Riudebitlles 20 14 6 2 6
Reus Deportiu 18 13 6 0 7
HC Castellar 14 14 4 2 8
andorra Hc 14 14 4 2 8
cP Bell·lloc 13 14 4 1 9
PHc sant cugat 11 14 3 2 9
caldes m. 10 14 3 1 10
cP masquefa 5 14 1 2 11

escola orlandai  10 7 3
ae sandor júnior  9 8 1
cV andorra  9 6 3
Volei 6 manresa ‘c’  9 6 3
Fs Castellar Candelsa 8 4 4
club Vòlei la Palma  10 1 9
cV Viladecans  9 0 9

A la represa, Jordi Vegas feia el 
tercer i l’equip lleidatà es marcava en 
pròpia porta el quart. Tantinyà arrodo-
nia la golejada amb el 5-0 abans dels mi-
nuts finals. Però en uns últims instants 
de bogeria, l’equip vermell aprofitava 
per reduir distàncies amb dos gols, 
tot i no tenir opcions en cap moment.

Amb els nou punts sumats a les 
últimes tres jornades, l’HC Castellar 
puja fins a l’onzena posició i deixa en-
rere les posicions de descens i de pro-
moció per primera vegada aquesta 
temporada, marxant al Nadal fora 
de la zona de perill.  || a. san anDRés

4A cAtAlAnA · GRUP d · sÈnioR FeMení

ClAssiFiCACió  pJ pG pp 

Fs Castellar  7 6 1
Vòlei els arcs  7 6 1
aee institut j. Balmes 9 5 4
Vòlei sant celoni  7 4 3
f. mistral tècnic eulàlia 8 1 7
club Vòlei llinars  8 1 7
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cultura pessebre vivent

24a plantada del pessebre 
de Colònies i Esplai xiribec

Dissabte 23 de desembre, tindrà 
lloc la 24a Plantada del Pessebre 
que cada any organitza l’entitat co·
lònies i esplai Xiribec, des de l’any 

1993. aquest esplai té cura de fer i 
plantar u npessebre diferent cada 
nadal als jardins del Palau tolrà. 
enguany, arribant a la 24a edició. 
al finalitzar la plantada, es farà una 
cantada davant del pessebre. 

Canelons a Quins fogons

a tres dies de nadal, les fogoneres de 
castellar ens presenten un plat fàcil 
però ple de glamur i luxe. amb la inten·
ció de combinar dos  clàssics, l’ànec 
amb taronja i els canelons  nadalencs, 

les noies cuinen uns canelons farcits 
de confit i taronja amb salsa de mous·
se d’ànec. un plat perfecte per qual·
sevol dia d’aquestes festes amb con·
vidats a casa.  Podeu veure’n el vídeo 
al facebook de l’actual i de Quins 
fogons , al Youtube i a lactual.cat.

Ja fa 8 anys que els veïns i veïnes de 
Sant Feliu del Racó organitzen un 
Pessebre Vivent que, any rere any, 
rep més visites. Els dies d’obertu-
ra seran el 23 de desembre, de 19 h a 
20.30 h; el 26, de 19.30 h a 21 h, i el 30, 
de 19 a 20.30 h. 

El públic que cada any visita 
el Pessebre ja és fidel i va creixent 
“3.500 persones, l’any passat”, ex-
plica la presidenta del Pessebre Vi-
vent, Alba Cañadell. Això ha fet re-
plantejar a l’organització “alguns 
aspectes del pessebre amb l’objec-
tiu de millorar-lo”. En aquest sentit, 
“ens hem esforçat per a renovar al-
guns vestuaris i part de l’’atrezzo’”, 
explica Cañadell. 

Aquest 2017 el grup ha de la-
mentar la mort de qui ha estat presi-
denta durant els set anys anteriors, 
Isabel Ballester, “que ens va deixar 
fa dos mesos i a qui hem volgut de-
dicar una de les escenes”.

Enguany, es comptarà amb 60 
figurants que representaran les di-
verses escenes: la del mercat amb les 
parades, “una escena nova de rama-
ders,  on hi haurà animals”; els ofi-
cis; l’infern, “que serà una escena 
quieta i sòbria, amb cinc dimonis 
que inclouen el satanàs, llucifer i 
tres dimonis més”;  una altra esce-

na nova del llenyetaire; l’Ambaixador, 
“que recollirà cartes, amb vestuari 
renovat i una bústia nova”,  i els tres 
Reis d’Orient, “que estaran en una 
escena inaccessible perquè encara 
no han arribat, però molt vistosos”. 
Els Reis també presenten un vestu-
ari renovat i s’acompanyen d’atrezzo 
nou, com uns cofres de carbó i mirra, 
“que no hi havia sigut mai”.

En altres ocasions, a la Masia 
del Racó hi havia músics tocant. En-
guany, seran algunes de les corals  de 
Castellar les que protagonitzaran els 
concerts del Pessebre Vivent. El dia 
23 cantarà la Coral Xiribec; el dia 26, 
la coral d’Espaiart, i el dia 30, el Cor 
Sant Esteve. A la Masia, durant el 
concert de les corals, “també es re-
cupera la xocolatada, que ja feia un 

vuitè Pessebre vivent a sant Feliu

A dalt, l’escena del 

naixement. A sota, 

l’escena de les herbes 

remeieres, al pessebre 

Vivent de sant Feliu l’any 

2016. || Q. Pascual

els dies 23, 26 i 
30 de desembre, 
60 figurants 
representaran 
diverses escenes

  marina Antúnez

parell d’anys que no es feia”, apun-
ta Cañadell. 

Caldo Aneto repartirà brou per 
a tothom amb la compra de l’entra-
da, que tindrà un preu de 3 euros pels 
adults i que serà gratuïta per als  me-
nors de 14 anys, “encara que no por-
tin el carnet del Club Super 3”. A 
l’entrada, també hi haurà una parada 
de Via Solidària - Càritas, que reco-
llirà “productes de neteja de la llar, 
neteja personal, envasats i llegums 
cuits, sobretot”.

A la plaça del poble, hi haurà un 
Arbre dels Desitjos. “Una fada dels 
desitjos recollirà totes les petici-
ons de la gent en diferents targetes, 
que es penjaran”, segons Cañadell. 
L’arbre romandrà a la plaça durant 
tots els tres dies de Pessebre Vivent. 

Aquest 2017, el recorregut varia 
i algunes escenes canvien de lloc, res-
pecte altres anys. D’altra banda, una 
altra de les coses que canvia és el sor-
teig. En altres ocasions, es feien tres 
sortejos, un per cada dia de Pesse-
bre Vivent. “Les famílies s’havien 
d’esperar fins al final i es feia molt 
pesat perquè fa fred”.

Per millorar això, per al sorteig, 
s’anotarà el nom i telèfon del partici-
pant al revers del número. I només hi 
haurà un sol sorteig, el dia 30, en fina-
litzar la funció. “La persona que no 
sigui present al sorteig, se la tru-
carà i podrà optar el premi igual-
ment” , comenta Cañadell. 

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

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

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

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 5 al 
 13 de desembre

Es necessita:
· 4 peons de jardineria (pla d’ocupació RMi)
· Administratiu/va comercial atenció al client
· Agent comercial assegurances
· coordinador/a àrea de muntatge
· Fuster ebenista oficial 1a
· Gerocultor/a
· Monitor/a de menjador – parla anglesa

· operari/ària fresadora cnc
· operari/ària de tallers mecanitzats
· Professor/a d’italià
· Professor/a d’anglès
· soldador/a
· soldador/a – tuber/a
· tècnic/a recursos humans
· transportista de camió cisterna
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L’Orquestra de Cambra Terrassa 
48 oferirà un concert el dissabte 
dia 30, a les 20.30 hores, a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont que porta 
per nom ‘Viena, punt de trobada’. 

En aquesta ocasió, l’orquestra 
presenta un programa “que està re-
lacionat amb la ciutat de Viena”, 
explica el director de l’Orquestra 
de Cambra Terrassa 48, Quim Tér-
mens. Afegeix que “hem escollit 
tot de compositors i músics que, 
d’una manera o altra, estan rela-
cionats amb aquest punt ede re-
ferència musical des de fa molts 
anys”.

En aquest sentit, s’han escollit 
músics que, o bé van viure a Viena 
o bé hi van estudiar o estar de pas. 
Sentirem, per exemple, “Battaglia”, 
de F. I. Biber (1644-1704) - “una 
obra preciosa que explica, a ni-
vell sonor, els sons d’una batalla”, 
diu Térmens -, “Música Notturna 

viena inspirarà el
concert de l’orquestra 
terrassa 48, el dia 30

l’orquestra de Cambra Terrassa 48 visita l’Auditori municipal miquel pont el proper 30 de desembre. || ceDiDa

de Madrid”, de L. Boccherini /1745-
1805), el “Divertiment KV138” de W. 
A. Mozart (1756-1791), els “Valsos 
Nobles op 77”, de F. Schubert (1797-
1828) i les “Danses hongareses”, de 
J. Brahms (1833-1897). L’orquestra 
ens ajudarà a fer un recorregut mu-
sical “amb obres que van des del 
Barroc fins al Romanticisme”, 
aclareix Térmens.

El concert del dia 30 no pretén 
ser una imitació dels concerts mun-
dialment populars que es fan a Viena 
per Nadal, “tot i que és clar que hi 
trobareu valsos i dansa hongare-
sa”. La música sí que és vienesa i el 
concert és “absolutament directe 
i amè, destinat a qualsevol perso-
na sensible a la música”, diu Tér-
mens, encara que no tingui l’oïda 
acostumada a la música clàssica.

L’Orquestra de Cambra Ter-
rassa 48 va néixer l’any 2000 i està 
format per 15 músics. Des que es va 
començar, es va constituir en for-
mat, tan sols, de cordes. “Per tant, 
a la nostra orquestra només hi ha 

 marina Antúnez

violins, violes, violoncels i con-
trabaix”, segons explica Térmens. 

El conjunt ha donat un gran im-
puls i difusió a la música per a for-
mació d’orquestra de cordes amb 
uns programes que combinen  in-
vestigació i proximitat. Amb els 
anys, l’orquestra s’ha especialitzat 
en repertoris de corda, també han 
fet una recerca contínua i important  
“d’obres de tot el planeta escrites 
per a formacions com la nostra”.   

Una altra marca de la casa 
de l’Orquestra de Cambra Terras-
sa 48 és “entendre la música com 
un llenguatge absolutament glo-
bal, no encasellada en clàssica o 
moderna”. En el cas de l’orquestra, 
qualsevol peça que interpreten per 
a corda, es podria fer amb qualsevol 
altre instrument.

L’Orquestra de Cambra Ter-
rassa 48 encara té concerts pen-
dents aquest 2017. D’una banda, 

tenen previst tornar a Castellar l’any 
2018, “una proposta amb el trio 
de jazz de Carles Cases, i també 
el Messies”. En canvi, el projecte 
‘Viena, punt de trobada’, finalitza-
rà dissabte 30 a casa nostra. 

L’audició té una durada de 90 
minuts i les entrades es poden ad-
quirir, de forma anticipada al web 
www.auditoricastellar.cat, o bé a 
la taquilla des d’una hora abans de 
l’inici del concert. 

D’esquerra a dreta, l’alcalde ignasi Giménez, els pessebristes, president i familiars, i el regidor de Cultura, Aleix Canalís. || ceDiDa

pEssEBREs | inAUGURAció

S’obren els 
pessebres a 
Sant Feliu

Diumenge 17, es van inaugurar els 
pessebres del Grup Pessebrista de 
Sant Feliu del Racó. A l’acte, hi van 
assistir els pessebristes, familiars i 
amics, l’alcalde Ignasi Giménez i el 
regidor de Cultura, Aleix Canalís. 
“En total, s’hi van comptar unes 
25 persones”, diu Ignasi Froilán, 

president del grup pessebrista. 
Després de la inauguració, es 

va procedir a la visita. S’hi poden 
veure 9 diorames que s’inspiren en 
ponts, imaginaris o no. “Sempre 
busquem una motivació pels pes-
sebristes, i enguany, és un home-
natge als ponts”, diu Froilán. Afe-
geix que “tres d’aquests ponts, són 
reconeixibles: el de Camprodon, el 
de Lleó i el de Sant Miquel del Fai”. 

El grup pessebrista de Sant 
Feliu també va voler tenir unes pa-
raules per Toni Penalva, el pessebris-
ta castellarenc recentment desapa-
regut, “i hem volgut dedicar els 
nostres pessebres al Toni, aquest 
any”.  ||  m. antúnez

músiCA | oRqUestRA de cAMBRA teRRAsssA 48
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El concert de Nadal dels cors castellarencs, 
que enguany feia vint-i-cinc anys, va om-
plir l’església Sant Esteve. Les corals Sant 
Esteve, Xiribec i Kor Ítsia van interpre-
tar cançons, majoritàriament populars i 
tradicionals, de diferents estils i orígens.

Josep Maria Costa va donar la ben-
vinguda als assistents i va pronunciar un 
discurs abans de començar el concert, en 
el qual va recordar que, després de vint-
i-cinc anys, “la força del Nadal i la mú-
sica ens han portat fins aquí”, gràcies 
a “els cors, que donen vida al poble”.

També va recordar que el primer 
Nadal de la història va succeir en un ter-
ritori ocupat per forces estrangeres i que 
el naixement de l’infant va portar-hi pau. 
Costa, aleshores, va fer una comparació 
amb “la nostra situació del 2017, que 
és comparable a la d’aquell primer 
Nadal, en què cal que procurem por-
tar arreu el missatge de pau”. En la 
mateixa línia va remarcar: “Per Nadal 
cada ovella al seu corral. I el 21 de de-
sembre cal fer arribar aquest mis-
satge”. Seguidament, va fer una lectu-
ra d’un poema de Miquel Martí i Pol i va 
començar el concert, després de desit-
jar un bon Nadal.

El concert va arrencar amb el Cor 
de petits Sant Esteve, que va cantar la 
cançoneta del bon tió de Nadal, de Joan 
Llongueras; ‘Vénen els tres reis’; ‘Cançó 
per anar a dormir’, de Guida Sellarès; i 
‘L’arbre de Nadal’, de Francesc d’Assís 
Pagès. Mireia Cadevall n’és la directora.

El Cor Sant Esteve i el Kor Ítsia, 
sota la direcció de Jaume Sala i al piano 
Dani García, van interpretar “El cant 

les corals sant esteve, Xiribec i Kor ítsia 
omplen l’església de sant esteve

l’Església de sant Esteve es va tornar a omplir per gaudir del tradicional concert coral. || Q. Pascual

enguany, se’n va celebrar el vint-i-cinquè aniversari d’aquesta cita de música coral

dels ocells”; “changes”, d’Audrey Snyder; “Flow 
gently sweet Afton”, de Bill Douglas / Robbie Burns; 
“Fantasía de Alalá”, que és una cançó tradicional 
gallega; “Adiemus”, de Karl Jenkins; “Edelweiss”, 
de R. Rodgers/O.Hammerstein; “Jingle bells”, de 
James Pierpont; i “Go, tell it on the mountain”.

Per altra banda, la Coral Xiribec, dirigida per 
Andreu Brunat, va interpretar “un roseret eixia”, 
de Michael Praetorius, i tres cançons tradicionals 

CAnT CoRAl | conceRt de nAdAl

més: “Huahuanacá”, de Bolívia; “Ya viene la 
vieja”, de Castella; i “La pastora Caterina”, 
catalana.

El vint-i-cinquè concert nadalenc va aca-
bar amb tres cançons nadalenques, interpre-
tades conjuntament, per tots els cors: “Porta 
Foc”, que és tradicional catalana; “joia en el 
món”, de G.F. Haendel; i Adestes fideles, que 
és tradicional de Nadal.   || Guillem Plans

El Palau de la Música oferirà el tradicional 
concert de Sant Esteve, que tindrà la popu-
lar nadala “Fum, fum, fum” com a protago-
nista. La direcció escènica del concert ha 
anat a càrrec del castellarenc Dani Coma, 
que aquests dies està realitzant els últims 
assajos. De la peça tradicional se’n podran 
escoltar tres versions adaptades per Albert 
Guinovart, que també estrenarà la nadala 
“Mira’ns i prou”.

El concert de Sant Esteve, que se ce-
lebra des de 1913, reunirà la coral de l’Orfeó 
Català i el Cor de Cambra del Palau, en un 
acte que retransmetran en directe i conjun-
tament TV3, Catalunya Ràdio i Catalunya 
Música. Serà el primer cop que el Cor In-
fantil i el Cor de Cambra actuen junts amb 
la versió del “Fum, fum, fum” de Guinovart. 
Aquest any s’inicia amb el “Gloria” de Joahn 
Rutter, amb el primer moviment cantat per 
tots els cors, al principi del concert, i amb el 
tercer moviment al final, amb l’Orfeó Cata-
là, Cor de Cambra i els cors de Joves, Noies 
i infantil, dirigits per Simon Halsey. 

També s’oferirà “El noi de la mare” i 
“El cant de la senyera”, que cantaran tots 
els cors, així com “Els Segadors” i un frag-
ment de “Considering Matthew Shpard”, 
de Craig Hella Jonhson.  || m. a.

Dani Coma dirigeix 
al Palau de la música

Assaig general dels cors al palau de la música. 

sAnT EsTEVE | conceRt

ludoteca@castellarvalles.cat 
www.castellarvalles.cat/ludoteca 

www.facebook.com/ludotecales3moreres

ludoteca 
les Tres moreres
c. sala Boadella 6

tel. 93 715 92 89

Dies 27, 28 i 29 de desembre 
i 2, 3 i 4 de gener. De 17 a 19.30 h
preu: 7 €/tarda en efectiu o 
utilitzant l’abonament de 10 sessions

Per a infants de 3 a 12 anys i les famílies 
amb nenes i nens de totes les edats.

joc lliure i altres activitats com taller de 
cuina, jocs sensorials, jocs psicomotrius, 
jocs d’arreu del món, jocs de taula...

i fins al 13 de gener: intercanvi de jogui·
nes! Porta alguna joguina que no vulguis 
i emporta’t a casa la que més t’agradi!

lA lUDoTECA 
oBRE pER 
VACAnCEs

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

+ info: comerços adherits

Nadal 2017
48è concurs d’aparadors

Ups! 
Què hi fa 
això aquí

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

Visitar els 
aparadors 
també té premi.
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El Centre Ocupacional de TEB Va-
llès va representar  el 16 de desem-
bre a l’Auditori l’obra de teatre ‘I 
love 80’s’ davant d’unes 300 perso-
nes. L’obra reviu la dècada dels 80 
a través d’una família que evidencia 
les diferències amb les estructures 
familiars actuals. L’obra acompa-
nya uns pares, quatre fills i l’àvia a 
través de diferents situacions quo-
tidianes que, vistes des de la pers-
pectiva actual, aporten grans dosis 
d’humor a una obra també plena de 
música i coreografies. Com a cada 
edició, l’equip del TEB Castellar ha 
preparat l’obra íntegrament des de 
zero, incloent l’elaboració del guió, 
la selecció de les músiques i el dis-
seny de les coreografies, decorats i 
vestuaris. El procés de creació s’ha 
allargat prop d’un any, adaptant-se 

TEATRE | teB cAstellAR

Tribut als anys vuitanta
CAsA DE AnDAlUCíA | FestivAl BenÈFic

nadales i flamenc pel càncer

Més de 150 persones van assistir al IX 
Encuentro de Coros Rocieros Por Vi-
llancicos, un acte organitzat per Casa 
de Andalucía de Castellar del Vallès, 
dissabte a la Sala Blava. L’edició d’en-
guany va anar dedicada a recollir 
beneficis per l’Asociación Española 
Contra el Cáncer. Durant la funció 
solidària, diferents cors d’arreu van 
cantar cançons populars relacionades 
amb el naixement de Jesús.

150 persones van 
anar al iX encuentro 
de coros Rocieros 
Por villancicos

  Redacció

Actuació del quadre de ball de  la Casa de Andalucía. || G. Plans

Una escena amb alguns dels protagonistes de l’obra. || ceDiDa

  Guillem plans

Xavi Sánchez, que va fer de 
presentador, va recordar que el 
més important de la trobada és el 
seu caràcter benèfic, ja que “tots 
tenim un familiar, o algú proper, 
que ha patit aquesta malaltia”. 
Cristina Salat, vicepresidenta de 
la junta de Barcelona de l’associa-
ció, va explicar que aquests actes 
són molt importants perquè la gent 
conegui l’entitat i va remarcar que 
AECC treballa en tres camps: en 
campanyes de conscienciació, com 
per exemple, en contra del tabac, 
per menjar sa o per promoure ma-
mografies; en beques per a investi-
gació; i en ajudes socials per a me-
dicaments o tractaments.

 Des de l’AECC de Castellar 
es va agrair la generositat de Casa 
Andalucía per dedicar-los l’edició 
d’enguany.

El primer intèrpret a pujar 
a l’escenari a interpretar villan-
cets va ser el Coro Almas Maris-
menas dels Merinals, que va can-
tar quatre cançons populars; les 
altres entitats convidades van ser 
el Coro Pastora y reina de Santa 
Coloma, la Hermandad Nuestra 
Señora del Rocío de Sabadell i 
Coro Alba Rociera de Sentme-
nat, a més dels dos grups amfitri-
ons: Coro Aires Rocieros Caste-
llarencs i el Cuerpo de Baile de la 
Casa de Andalucía, que va ballar 
flamenc sota les directrius de la 
mestra Lorena Saura.

Casa de Andalucía va fer 
entrega a tots els cors convidats 
d’un record de la trobada, durant 
la qual es van vendre nombrosos 
números per ajudar a la lluita con-
tra el càncer.  

a les preferències i potencialitats 
de l’equip d’actors i actrius, que 
enguany han optat per atorgar un 
major pes als diàlegs que en altres 
edicions. L’obra compta amb la par-
ticipació de més de 50 persones da-
vant i darrere de l’escenari, incloent 
persones usuàries del centre ocupa-
cional, professionals de TEB Vallès 
i voluntaris

 dèCada de tradiCió Cultural

Fa una dècada que TEB Vallès ofe-
reix una obra de teatre pels volts de 
Nadal, la qual s’ha consolidat com 
un referent cultural a Castellar tant 
per èxit de públic com per implicació 
ciutadana i social. L’actuació comp-
ta amb el suport de l’Ajuntament de 
Castellar i de la Fundació “la Caixa”, 
i forma part de la programació d’ac-
tes per commemorar el Dia Inter-
nacional de les Persones amb Dis-
capacitat. 

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

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

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018

CAMPIONAT 
“LEAGUE OF 
LEGENDS”

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

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

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

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

Berenar gratuït per a tothom!

Inscripcions gratuïtes fins al 28 de desembre. 
Bases del campionat i inscripcions a 
www.castellarvalles.cat/leagueoflegends
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Ambaixadors, patges reials i 
noels passejaran per castellar
diversos comerços locals facilitaran la recollida de cartes dels infants

Són dies especials per a molta gent, 
sobretot, per als més petits. La carta 
als Reis Mags d’Orient o al Pare Noel 
ja són a punt d’arribar als seus desti-
nataris, gràcies a missatgers com els 
Ambaixadors, entre d’altres. 

A Castellar, aquest mateix diven-
dres, de 16.30 a 19.30 hores, la Mare 
Noel es passejarà pel carrer Hospital, 
gràcies als comerços del mateix car-
rer, i farà activitats infantils com la car-
rera de sacs, mural per pintar mans, 
pinta cares, mural dels desitjos, contes 
d eNadal, etc. També hi serà el dissabte 

23, a les mateixes hores, i dimecres 27, 
dijous 28 , divendres 29 i dissabte 30 
les “folletes” recolliran les cartes pels 
Reis de l’Orient, durant les mateixes 
hores. També hi seran  els dies 2, 3 i 4 
de gener, i el dia 23, d’11 .30 a 13.30 hores 
hi haurà un burret al carrer Hospital 
per passejar els nens i nenes.

El dia 23, el Pare Noel serà, d’11 
a 13 h, a la plaça Calissó per a reco-
llir cartes, gràcies als comerços de la 
plaça Calissó. El mateix 23, d’11 a 14 h, 
l’Ambaixador dels Reis Mags d’Orient 
arriba al Mercat Municipal, gràcies al 
Grup Il·lusió i els paradistes del Mer-
cat. El dia 30, a les mateixes hores, hi 
tornarà a ser. 

La Farmàcia Casanovas també tindrà 
el seu propi Patge Reial a la botiga, de 
17 a 20 hores. 

altreS aCteS || Dijous 28, l’esplai Sar-
gantana organitza un any més la Festa 
de la Llufa a la plaça d’El Mirador, de 10 
a 13 h. I el dia 23, a les 17 h, es podrà gau-
dir d’un concert de M. Davis i Marta 
Brucart a l’església de Sant Esteve, 
organitzat per Càritas.  Es tracta d’un 
concert solidari que servirà per a re-
captar aliments. L’entrada és el do-
natiu. El dia 28, la Jove Orquestra de 
Castellar (JOCVA) també oferirà un 
concert de Nadal a l’Auditori Munici-
pal, a les 19.30 h.

  marina Antúnez

Rosa Fité va oferir ‘Una de pastorets!’ per la causa solidària de Creu Roja.  || m. antúnez

CREU RoJA | RosA Fité

TRADiCions | nAdAl

Contes per 
recollir joguines

Dissabte passat, la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu va acollir l’especta-
cle de la rondallaire Rosa Fité ‘Una 
de pastorets’. L’objectiu de la repre-
sentació era la recollida de Joguines 
per a Creu Roja Joventut, ubicada 
a Sentmenat. En aquest sentit, el 
preu de l’entrada va ser una jogui-
na. En total, hi van assistir 57 per-

sones entre infants i pares i es van 
recollir 45 joguines noves. 

Fité presentava, aquest cop, 
un espectacle de contes centrat en 
alguns dels personatges dels Pasto-
rets. Per exemple, el dimoni, l’àngel 
o bé els tres reis d’Orient. El repte 
de la rondallaire va ser, en aquesta 
ocasió, fer entendre bé al públic la 
història, que ja a la cita hi van acu-
dir infants ben i ben petits, la majo-
ria, de tres anys, amb les famílies. I, 
és clar, alguns d’ells encara no tenen 
prou assimilades les històries i tra-
dicions catalanes.

Ben aviat, però, Fité es va posar 
la canalla a la butxaca gràcies al per-
sonatge principal, el Martinet, un 

pastoret que cuida ovelles de colors 
i que coneix la bona nova del naixe-
ment del nen Jesús i li vol fer un regal. 

A través de diverses aventures, 
Fité ens explica com se’n surt dels en-
trebancs. De passada, entremig, ens 
ensenya una cançó de la lluna per co-
nèixer-ne les quatre cares que té. I 
quan s’acaba la funció, pràcticament 
una hora després, tothom aplaudeix 
i en vol més encara, perquè de Fité 
mai no n’hi ha prou ni massa.

A les 21.30 hores, Fité va prota-
gonitzar l’espectacle titulat ‘Spa mo-
cions’. En aquest cas, dirigit al públic 
adult i amb el mateix objectiu de re-
collir joguines per als infants neces-
sitats.  ||  m. antúnez

patge reial al vestíbul d’El mirador, any 2016.  || Q. Pascual

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

Amb el suport de:

Organització: Ajuntament 

Viena, punt 
de trobada
Orquestra de 
Cambra Terrassa 48

DS. 30 de 
desembre
20.30 h
Auditori Municipal 
Miquel Pont

MÚsicA
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Alguns dels petits cantaires d’Artcàdia, a l’Auditori municipal. || ceDiDa

ARTCÀDiA i AmC | conceRt

Auditori ple als 
‘Petits Músics’

Dissabte, va tenir lloc el Concert de 
Nadal dels “Petits músics”, un acte 
organitzat per Acció Musical Caste-
llar i Artcàdia que va omplir l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont i “amb el 
que vam donar la benvinguda a les 
festes de Nadal”, explica Laia Roca-
vert, responsable de les entitats orga-
nitzadores. Es van anar enllaçant les 
peces que els conjunts instrumentals 
van interpretar, “tot fent una picada 
d’ullet a personatges de tradició na-
dalaenca com els àngels i dimonis”, 
diu Rocavert.

Una de les alumnes d’Espaiart interpreta una peça amb el violí. || ceDiDa

L’Orquestra infantil i Banda infantil 
Artcàdia, i el conjunt de guitarres i pia-
nos, van interpretar Dona nobis pacem, 
Joia en el món,  “pròpies de l’època”, 
però també Bon dia dels Pets, Pirates 
del Carib, Burnie’s Reggae, Ludwig dan-
ces, Shake it off, etc.

El Cor “Petits músics” format 
per diferents nens i nenes d’entre 4 
i 7 anys van obsequiar el públic amb 
cançons nadalenques com El ninot de 
neu, Poc a poc, Nadal rock, “acabant 
tots junts, públic i tot amb la inter-
pretació de la nadala popular ‘El 
Rabadà’”.

Al vespre, quatre formacions de 
Combos moderns de l’escola Artcàdia 
van fer gaudir el públic a Cal Calissó 
amb diferents temes moderns que ha-
vien preparat al llarg del trimestre. 
“Van ser molt ben rebuts per tota 
la gent que omplia el local”, segons 
Rocavert.  ||  m. a.

EspAiART | sAnt FeliU del RAcó

L’alumnat d’Espaiart va 
oferir un concert nadalenc

Dissabte dia 16 de desembre, a la tarda, l’escola de música, dansa i interpreta-
ció Espaiart va oferir un concert de Nadal a l’església de Sant Feliu del Racó. 
No és la primera vegada que les veus d’Espaiart se senten en aquest espai, 
ja que ja hi han actuat diverses vegades. En aquesta ocasió, l’escola va pro-
gramar unes audicions que tenien temàtica nadalenca.

Espaiart realitza, al llarg de l’any, diverses audicions per compartir amb 
família i amics la feina que es fa a l’escola. “Són el moment ideal de viure la 
nostra passió en família i una manera fantàstica d’oferir als alumnes la 
possibilitat de compartir les seves il·lusions”, diu Sònica Gatell, directo-
ra d’Espaiart. En aquest sentit, els alumnes actuen en diferents espais i di-
versos moments durant el curs.

Dissabte, el públic va poder gaudir dels grups vocals de l’escola, des 
dels més petits fins als grups de cambra, a més de tots els instruments que 
els alumnes van tocar, virtuosament, “fent sonar les partitures i generant 
un espai emotiu i, en molts moments, molt propi del Nadal”, segons Ga-
tell.  ||  m. antúnez
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agenda del 22 de desembre  de 2017  al 5 de gener de 2018

DivenDres 22 
 
de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
Visita de la mare noel 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de  l’Hospital 

18 h - pRoposTA 
nadal al Casal Catalunya 
casal catalunya 
org.: Associació de Jubilats i 
Pensionistes 

tarda - pRoposTA 
Un Tricicle màgic. Espectacle de 
màgia pels carrers 
carrers de la vila · org.: comerç castellar 

21 h - BAll 
Festa final de trimestre de 
swingCopats 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: swingcopats 
 
 
Dissabte 23 
 
de 9 a 21 h - EspoRT 
V Torneig de nadal de voleibol 
Pavelló de Puigverd 
org.: Futbol sala castellar 

Matí - pRoposTA 
Un Tricicle màgic. Espectacle 
de màgia pels carrers 
carrers de la vila 
org.: comerç castellar 

d’11 a 13 h -  pRoposTA 
Visita del pare noel 
Plaça calissó · org.: comerços 
de la plaça calissó (Perruqueria 
Gemma Roca, estètica Montse Paz, 
Merceria el Botonet, Basar llar ll, 
teRRAnovAcnc, Roca Matalassers, 
Xurreria bdgust, escola de música 
tAM, cAlcAlissó, Òptica del vallès, 
Pastisseria Muntada) 

d’11 a 14 h - pRoposTA 
Ambaixador al mercat 
Mercat Municipal 
org: Mercat Municipal i Grup il·lusió 

d’11 a 13.30 h - pRoposTA 
passejades amb burret 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

11.30 h - pRoposTA 
Got Talent Castellar 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Zona dansa castellar 

de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
Visita de la mare noel 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

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

18 h -  BAll 
Festa Country 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Amics del Ball de saló 

de 19 a 20.30 h -  pRoposTA 
8è pessebre Vivent de sant Feliu 
del Racó 
sant Feliu del Racó · org.: Pessebre 
vivent de sant Feliu del Racó 

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

19 h - pRoposTA 
Quinto penya solera 
local de la Penya solera 
Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

de 20 a 00 h - pRoposTA 
Quinto Cal Gorina 
cal Gorina · org.: cal Gorina 

22.30 h - BAll 
Ball de nadal - Final d’any 
A càrrec del duet camelot 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: Pas de Ball i tot Ballant 
 
 
Dilluns 25 
 
19 h - pRoposTA 
Quinto penya solera 
local de la Penya solera 
Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 
 
 
Dimarts 26 
 
18.30 h - pRoposTA 
Quinto capgirat 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: castellers de castellar 

19 h - pRoposTA 
Quinto penya solera 
local de la Penya solera 
Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

de 19.30 a 21 h -  pRoposTA 
8è pessebre Vivent de sant Feliu 
del Racó 
sant Feliu del Racó 
org.: Pessebre vivent de sant Feliu 
del Racó 
 
 
Dimecres 27 
 
de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de 
l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

de 17 a 20.30 h - pRoposTA 
Donació de sang. Campanya extra 
de nadal 
local del cec · org.: Banc de sang i 
teixits 
 
 
Dijous 28 
 
de 10 a 13 h -  pRoposTA 
Festa de la llufa 
Plaça d’el Mirador 
org.: esplai sargantana 

de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de 
l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

de 17 a 20.30 h - pRoposTA 
Donació de sang. Campanya extra 
de nadal 
local del cec  
org.: Banc de sang i teixits 

19.30 h - músiCA 
Concert de nadal de la Jove 
orquestra de Castellar (JoCVA) 
Auditori Municipal 
org.: Acció Musical castellar 
col·laboració: Artcàdia 
 
 
 
 
 

DivenDres 29 
 
 
de 16 a 20 h - pRoposTA 
V Torneig de nadal indoor 3x3 
Futbol · categoria infantil 
Pavelló dani Pedrosa  
org.: Mou-te a l’escola 

de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

16.30 h i 18.45 h -  CinEmA 
Cinema d’estrena especial nadal 
paddington 2 
Auditori Municipal · org.: Ajuntament 

18 h -  TAllER 
“l’any que ve sí! Què fer per aconse-
guir els meus propòsits d’any nou” 
lluís valls Areny d’el Mirador 
org.: Associació Fem Pedagogia 
 
 
Dissabte 30 
 
de 9 a 21 h -  EspoRT 
iV edició de les 12 hores de futbol 
sala de nadal 
Pavelló Joaquim Blume i Pavelló 
Puigverd · org.: Futbol sala castellar 

de 9 a 20 h - EspoRT 
V Torneig de nadal indoor 3x3 Futbol 
categories prebenjamí i benjamí 
Pavelló dani Pedrosa  
org.: Mou-te a l’escola 

d’11 a 14 h - pRoposTA 
Ambaixador al mercat 
Mercat Municipal 
org.: Mercat Municipal i Grup il·lusió 

de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

de 19 a 20.30 h -  pRoposTA 
8è pessebre Vivent de sant Feliu 
del Racó 
sant Feliu del Racó 
org.: Pessebre vivent desant Feliu 
del Racó 

19 h - pRoposTA 
Quinto penya solera 
local de la Penya solera Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

de 20 a 00 h - pRoposTA 
Quinto Cal Gorina 
cal Gorina · org.: cal Gorina 

20.30 h - músiCA 
Viena, punt de trobada, amb  
l’orquestra de Cambra Terrassa 48 
Auditori Municipal · org.: Ajuntament 
 
 
Diumenge 31 
 
de 9 a 14 h - EspoRT 
V Torneig de nadal indoor 3x3 
Futbol · categoria aleví · Pavelló dani 
Pedrosa · org.: Mou-te a l’escola 

17 h - pRoposTA 
8è Cros de sant silvestre solidari 
Pistes d’atletisme 
org.: escoAc i cAc 
 
 
Dilluns 1 
 
19 h - pRoposTA 
Quinto penya solera 
local de la Penya solera 
Barcelonista 
org.: Penya solera Barcelonista 

 
 
Dimarts 2 
 
de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de 
l’orent 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 
 
 
Dimecres 3 
 
de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de 
l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 
 
 
Dijous 4  
 
de 16.30 a 19.30 h - pRoposTA 
porta la teva carta als Reis de 
l’orient 
carrer de l’Hospital 
org.: comerciants del c. de l’Hospital 

de 17 a 20 h - pRoposTA 
Campionat league of legends 
opensurf d’el Mirador 
org.: Ajuntament 

de 17 a 20 h - pRoposTA 
El patge Reial a la Farmàcia 
Casanovas 
Farmàcia casanovas 
org:: Farmàcia casanovas 
 
 
DivenDres 5 
 
17 h -  pRoposTA 
Cavalcada de Reis 
carrers de la vila (sortida des de 
l’espai tolrà) 
org.: Grup il·lusió 
 
 
 
ExposiCions 
 
67a Exposició de pessebres 
de la Capella de montserrat: 
“pessebres del món” 
Fins al 4 de febrer, ds., dg. i festius, 
d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h; labora-
bles del 27 de desembre al 5 de gener, 
obert en horari de tarda; passat el 7 de 
gener, obert diumenges 
capella de Montserrat (c. dr. Pujol,26) 
organització: Grup Pessebrista de 
la capella de Montserrat 

Exposició de pessebres de sant 
Feliu del Racó 
Fins al 14 de gener. dies 17, 23, 26, 
30 de desembre i 7 i 13 de gener, de 
12 a 14 h i de 18 a 20.30 h; 24, 31 de 
desembre i 14 de gener, de 12 a 14 h; 
25 de desembre i 6 de gener, de 18 a 
20.30 h 
lloc: ca la Pepeta (c. dr. Puig, 2) 
organització: Associació Grup 
Pessebrista de sant Feliu del Racó

Exposició “Construint el territori. 
Arquitectura tradicional i paisat-
ge a Catalunya” 
Fins al 31 de desembre, dj. de 17 a 
20 h i dv. de 10 a 13 h 
c. Mina, 9-11 
organització: Arxiu d’Història de 
castellar, direcció General de 
cultura Popular, Associacionisme 
i Acció culturals del departament 
de cultura i Pau i institut Ramon 
Muntaner 
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FARmÀCiEs DE GUÀRDiA 
 
 
divendRes 22 CAsAnoVAs 
dissABte 23 Ros 
diUMenGe 24 Ros 
dillUns 25 CATAlUnyA 
diMARts 26 VilÀ 
diMecRes 27 EURopA 
diJoUs 28 ViCEnTE 
divendRes 29 yAnGÜElA 
dissABte 30 CAsAnoVAs 
diUMenGe 31 CAsAnoVAs 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia m. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78·80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUnCions 

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

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“No hi ha res més difícil que l’aparent facilitat”
Joan Didion

@edunardu @apelachs @garrimo
el clot el turó de montmagastre cals lópez

mEmòRiEs DE l’ARxiU D’HisTòRiA 

insTAGRAm · @lactual 

Aquesta bassa dels horts del 
Brunet, dita popularment “de 
les Granotes”, és la que recull 
i aporta l’aigua pels horts de 
dalt, entre el torrent de Ca-
nyelles i la carretera de Sant 
Llorenç, just al costat del camí 
que baixa dels carrers del 
Retir i de les Bassetes fins 
enfront de la casa del Brunet. 
Aquí serveix de mirall per re-
flectir una de les clàssiques 
imatges de la nostra església. 
La recordem sempre gairebé 
plena fins dalt.  || col·lecciÓ: 

joan montes || autoR: antoni 

montes || aRXiuHistoRiacaste·

llaR@Gmail.com ||  faceBooK.

com/aRXiuHistoRia 

Bassa de les 
Granotes, vers 
1960

penúltima

Hortènsia Hernández Bataller
91 anys  · 19/02/2017

TElÈFons DinTERÈs: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · Policia local 937 144 830 · Whatsapp Policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal Plaça major 937 143 655 · caP (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de Pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

El secreto de 
marrowbone

Wonder

THRILLER
Versió doblada

COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió en català

14 de gener
18.45 h

7 de gener
18.45 h

PRÒXIMAMENT

www.castellarvalles.cat
www.auditoricastellar.cat

paddington 2

16.30 h i 18.45 h

Divendres 29 de desembre

versió en català · 2017
Durada: 95 min
país: Regne Unit
Direcció: Paul King
intèrprets: Hugh Grant,  Hugh Bonneville,  sally 
Hawkins,  Brendan Gleeson,  Jim Broadbent, 
Peter capaldi,  Julie walters,  samuel Joslin,  
daniel stisen,  Ben Miller, sanjeev Bhaskar

Sinopsi: l’ós Paddington ja està feliçment integrat a casa 
de la família Brown. s’ha convertit a més en un membre 
molt popular de la comunitat de windsor Gardens. la seva 
tieta lucy fa 100 anys i ell té el regal perfecte per a ella: un 
meravellós llibre pop-up de la botiga d’antiguitats de Mr. 
Gruber. Per poder comprar el llibre, Paddington decidirà 
realitzar una sèrie de treballs estranys. Però tot es complica 
quan el llibre és robat.

coMÈdiA FAMiliAR

Cinema especial de Nadal Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

 BARK // Mascle · > 7 anys  · Pèl: curt

JIMENA // Femella · > 7 anys · Pèl: curt

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

Sóc a Caldes Animal

No compris, adopta.
29 gossos i 51 gats t’esperen.

Companyia és vida

ENYA // Femella · Adulta · Pèl: curt
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la contra

nakor Bueno

Va ser un plaer 
jugar al Barça i 
viure l’experiència

Exfutbolista professional i entrenador
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Sorgit de la pedrera del FC Barcelona, Nakor 
Bueno va ser un dels davanters de referència a la 
Segona A i B durant la dècada passada. Amb el títol 
nacional, entrena al Juvenil A de la UE Castellar

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
servicial
Un defecte que no pots dominar?
el geni 
Una persona que admires?
la meva família
Quin plat t’agrada més?
Paella
Un color
Vermell
Una cançó?
‘zoraida’ de los chunguitos
Un llibre?
la Bíblia
Un club?
ue castellar
Un estadi?
Vicente calderón
Una afició?
atlético de madrid
Un comiat?
adeu

”

“

· Com és la vida després del futbol?
Quan estàs jugant sembla que el fut-
bol és etern i que no s’acabarà mai. 
Quan s’acaba hi ha gent a qui no l’afec-
ta, però jo ho vaig passar malament. 
Tenia certa ansietat per jugar i per això 
vaig fitxar per l’Ordino andorrà des-
prés d’haver-me retirat al Castelldefels.

· i després de l’aventura andorra-
na, què va passar?
Arriba un moment en què de cop els 
teus ingresos es divideixen entre 10 
i has de seguir vivint. En el meu cas 
amb cinc fills. Veus la pretemporada 
per la tele i t’enfiles per les parets. So-
vint entreno amb el juvenil per treu-
re’m les ganes.

· Està preparat un futbolista quan 
arriba aquest moment?
No. Hi ha gent que ho passa molt mala-

ment. La vida et dona un pal i tens dues 
opcions: abaixar el cap o tirar cap en-
davant. Tot i això, quan has competit 
i has sofert en moments límit això et 
serveix per competir a la vida.

· Vas coincidir al Barça B amb una 
generació excepcional de futbo-
listes com xavi, pujol, motta, lluís 
Garcia o Reina entre d’altres...
Sempre que veig la foto penso que 
l’únic que no va arribar a Primera vaig 
ser jo! -riu- Devia ser el més fluix! Va 
ser un plaer jugar al Barça i viure aque-
lla experiència. Abans vaig passar del 
Badia al Mercantil, però quan arribes 
a Can Barça tot canvia per complet.

· Et va perjudicar el futur d’alguna 
manera compartir vestidor amb ju-
gadors de tanta qualitat?
Al Barça sempre hi ha jugadors de 
molta qualitat. Era impossible com-
parar-me amb Xavi o Lluís García que 
jugava de davanter com jo. En cap mo-

ment puc dir que va perjudicar-me, 
tot al contrari, crec que em va ajudar 
i que soc un autèntic afortunat per ha-
ver-ho viscut.

· Quina és la clau per triomfar a la 
primera divisió?
Tot són detalls. Vaig tenir dues opor-
tunitats de jugar a Primera, però el 
Barça va traspassar-me al Lleida i les 
circumstàncies van fer que no arribés i 
no es concretessin les ofertes. Després 
adaptes el teu nivell a la categoria i és 
molt més difícil.

· Tot i això vas ser un jugador de re-
ferència a segona durant temps.
Vaig gaudir molt de la categoria. Sis 
anys a Segona et fan viure moltes ex-
periències i passar de jugar a prop de 
casa a fer-ho en estadis grans per tota 
Espanya.

· Quin creus que va ser el teu millor 
moment com a jugador?

Hi ha moments on et trobes molt bé, 
com en l’ascens amb el Lleida. A Cas-
telló no vaig jugar molt però estava cò-
mode. Al Poli Ejido també vaig gaudir 
molt. No sé si eren els meus millors mo-
ments, però vaig gaudir molt. 

· i el pitjor?
Potser les lesions són el pitjor mo-
ment, però són part de la feina i no 
m’ho vaig prendre com a res dolent. 
Els descensos també són part del joc  
i s’han d’assumir.

· És just el futbol a la llarga amb els 
futbolistes? Justícia poètica per 
dir-ho d’alguna manera.
Això de la poesia al futbol... Que em dis-
culpin els aficionats, però els colors... 
Ningú pensa en tu quan no interesses. 
Això és un negoci: si no serveixes et fan 
fora i quan interesses t’apugen el sou. 
No es pensa en el jugador i el jugador 
ha de pensar pels interessos de la seva 
família. Al Poli Ejido vam estar molt 

temps sense cobrar i amb companys 
que ho van passar molt malament.

· Et queda alguna espina clavada?
L’única va ser el no poder jugar amb 
el meu germà Aarón. El 2010 va fitxar 
pel Cadis i jo vaig estar a punt de fer-
ho també, però vaig anar al Leganés. 

· Com arribes a la UE Castellar?
Vam venir a viure a Castellar quan 
fitxo pel Sant Andreu. El meu fill va 
començar a jugar al club i el ‘Goiko’  en 
pau descansi i el Juan Antonio Roldán 
m’ho va demanar.

· on vols arribar a les banquetes?
No sé si serveixo com a entrenador. 
Amb l’amateur B vaig equivocar-me 
en el plantejament i si ho hagués fet 
diferent l’equip no hauria baixat. No 
és fàcil ser entrenador. M’agradaria 
entrenar, com a mínim, a les catego-
ries on vaig jugar, però la meva situa-
ció no em permet dedicar-m’hi més. 

 Albert san Andrés


