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Setmanari d’informació local

Una de les bomberes voluntàries de Castellar dona sang diumenge passat al vehicle medicalitzat que es va ubicar al costat del Parc dintre de la campanya ‘Els bombers t’acompanyen a donar sang’. || q. pascual 

Sempre 
al servei

FESTA DELS BOMBERS | P 02

Els Bombers Voluntaris van 
celebrar diumenge la festa del 
patró amb activitats que van 
incloure donar sang

Suplement  dels 
pressupostos 
participatius

Càmeres de 
seguretat a les 
urbanitzacions
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tema de  la setmana seguretat ciutadana

La celebració de Sant Joan de Déu va oferir un simulacre de rescat, entre d’altres activitats 

Coordinació i pedagogia 
a la festa dels bombers

Desenes de retines estan clavades 
a un cos que jau a terra, immòbil. A 
causa de l’impacte que ha provocat 
l’accident de trànsit, una persona 
ha sortit disparada per sobre del 
volant i ha travessat el parabrisa 
del cotxe, suposadament. Els bom-
bers voluntaris, calmats però dili-
gents, s’hi atansen per salvar-li la 
vida. El temps és molt important, 

  guillem Plans
cotxe queda descapotable.

“Com veieu, aquestes eines 
són una mica contundents!”, 
narra pedagògicament Siscu Al-
tarriba al públic que observa el si-
mulacre d’accident de trànsit al 
Pla de la Bruguera. La demostra-
ció forma part de la Fesa del Patró 
dels Bombers i compta amb la col-
laboració de la Policia Municipal i 
de l’empresa d’ambulàncies Falck 
VL Servicios Sanitarios. “Totes les 
maniobres s’han de fer de forma 

Durant la celebració de la festa dels bombers, es va organitzar un simulacre de rescat.  || q. pascual

coordinada i tenint en compte la 
seguretat dels actuants i de la 
persona atesa”, segueix explicant 
el cap de l’Associació de Bombers 
Voluntaris de Castellar, mentre im-
mobilitzen el cap, el coll i el tronc 
del ferit, que ha quedat alliberat 
de l’interior del vehicle. “Tots els 
moviments coordinats”, recalca 
mentre el traslladen a l’interior de 
l’ambulància. El públic ovaciona els 
bombers voluntaris, la policia i el 
personal sanitari.

simulacres necessaris

Darrere de cada actuació hi ha un 
protocol. I, a vegades, no és ràpid: 
“Als accidents hi ha la sensació 
que anem molt lents i que ens hi 
recreem, però les coses s’han de 
fer bé, i això implica que hi hagi 
una sèrie de maniobres i de coor-
dinació. I això costa”, explica Altar-
riba. És per això que els simulacres 
són necessaris: “Amb aquestes ac-
tuacions podem conèixer la funció 
dels bombers i del servei d’emer-
gències, veure l’actuació d’una 
manera més propera i prendre 
consciència dels riscs del tràn-
sit”, matisa Sergio García, un dels 
bombers voluntaris.

El 8 de març passat va ser el dia 
del patró dels Bombers, que és Sant 
Joan de Déu, un religiós portuguès 
de qui s’explica que, al segle XVI, va 
salvar d’un incendi els infants d’un 
hospital. Des de fa molts anys, els 
bombers voluntaris de Castellar ce-
lebren amb la resta de la vila aques-
ta festa. En aquesta edició, celebra-
da diumenge passat, que coincideix 
amb el seu trenta-tresè aniversari, a 
més, hi va haver una exhibició cas-
tellera, en què els Capgirats van fer 
un pilar de quatre aixecat per sota, 
un tres de cinc net i un quatre de 
cinc net. En un dels pilar, fins i tot, 
va col·laborar un dels bombers vo-
luntaris, en el segon pis. Abans del 
simulacre de l’accident de trànsit, 
es va obrir al públic les portes del 
Parc Bombers.

La diada va arrencar amb una 
xocolatada i va acabar amb una fi-
deuada amb un centenar de comen-
sals. “De gana en tenim sempre!”, 
bromeja Siscu Altarriba. Potser és 
això, de fer excarceracions en vehi-
cles esbotzats en accidents de tràn-
sit, que els en fa venir.

donar sang

En aquestes dates, prèvies a la Set-
mana Santa, es necessiten donaci-
ons de sang per augmentar-ne la re-
serva. A una vintena de municipis 
de Catalunya s’ha realitzat la cam-
panya “Els Bombers t’acompanyen 
a donar sang”, organitzada pel Banc 
de Sang i Teixits, que enguany cele-
bra la quarta edició i que durarà tot 
el mes de març. Coincidint amb la 
Festa del Patró dels Bombers, es va 
instal·lar un autobús on es van rea-
litzar una trentena de donacions.

però també és imprescindible se-
guir rigorosament el protocol. L’al-
tre vehicle implicat en la col·lisió ha 
quedat a mig bolcar, repenjat sobre 
dues rodes en posició lateral. A dins, 
hi ha un altre individu i no se sap 
quin n’és l’estat de salut. Un sanita-
ri s’ha d’enfilar a sobre el cotxe es-
botzat per poder obrir la porta, ac-
cedir a l’interior i atendre-la. Cinc 
bombers voluntaris serren el para-
brisa frontal. Bsszzzz!. Una vegada 
ha cedit, tallen el sostre. Trrrrrr! El 
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actualitatlleure

CaP DE sEtmana | FiRA 

A partir d’aquest dissabte i fins dilluns,  
els Playmobil tornen a visitar Caste-
llar del Vallès. Ho faran en el marc de 
la 2a Fira Esplay del Col·leccionisme 
Playmobil que organitza Smartplay 
i TotClicks i que tindrà lloc a l’Espai 
Tolrà. Del 17 al 19 de març, tres dies en 
què com apunta el promotor de la fira, 
Ignasi Puig, l’Espai Tolrà serà “com 
un parc temàtic de Playmobil”. 

A la fira es podran veure mi-
lers de figures de l’emblemàtica jo-
guina que conformen l’exposició “de 
13 diorames de gran format. Cada 
diorama té entre 300 i 400 peces. 
L’any passat la fira tenia 9 diora-
mes”, detalla Puig. També s’inclouran 
a l’exposició les figures Playmobil de 
gran format i XXL que s’han exhibit 
als aparadors de 24 establiments de 
Comerç Castellar. Una ruta prèvia a 
la fira per escalfar motors abans que 
la vila esdevingui territori Playmobil.

A banda dels 13 diorames, a la 
2a Fira Esplay els visitants podran 
trobar parades de venda per a col-
leccionistes i també a l’engròs, “també 
podran trobar caixes fora del catà-
leg o figures custom d’importació”, 
apunta el promotor. Enguany, una de 
les novetats és que, a proposta dels vi-
sitants més menuts d’edicions anteri-
ors, s’instal·larà un parc infantil amb 
llits elàstics, inflables i circuits de jocs. 
També es programaran tallers crea-
tius per a tota la família. 

De fet, segons els organitzadors 
aquesta és la filosofia de la fira: “lleu-
re en família i joc educatiu” passat 
pel sedàs de la històrica marca. Els 
Playmobil van néixer el 1974, és una jo-
guina que connecta tres generacions, 
que agrada a grans i petits. La clau és 
per a Puig que “és una joguina amb 
uns valors associats molt clars com 
la no discriminació i alhora és una 
joguina molt segura, sòlida, que es 
conserva i es manté en el temps”.

L’entrada a la Fira Esplay tindrà 
un preu de 3,5 euros, i serà gratuïta 
pels menors de dos anys.  || r.gómez 

L’Espai Tolrà 
serà territori 
Playmobil  

Quan arriba Sant Josep els castella-
rencs més bocafins es preparen per 
recórrer la fira d’aliments artesans 
que cada any s’instal·la a la vila. És el 
colofó daurat per un cap de setma-
na llarg farcit d’una gran varietat de 
propostes lúdiques a tot el municipi.

Enguany, la fira comptarà amb 
una seixantena de parades d’arreu de 
Catalunya i “es tornarà a celebrar 
a la plaça d’El Mirador, després 
de dos anys a l’Espai Tolrà. Recu-
perarà la seva centralitat”, expli-
ca el regidor de Cultura, Aleix Ca-
nalís. “És una de les fires amb més 
solera i més tirada del municipi”, 
apunta el regidor.

Així, a partir de les 10 hores i 
fins les 20 hores del proper dilluns, 
qui s’acosti a la plaça d’El Mirador 
trobarà una gran varietat d’embo-
tits, formatges, vins i caves. També 
hi haurà productes de pastisseria, lle-
gums, pa, llaminadures, herbes i tes, 
bacallà, mel o melmelada.

una seixantena de delícies

Entre l’oferta gastronòmica troba-
rem un vintena de parades d’embo-
tits i formatges. En aquest àmbit des-
taquen els embotits artesans de Vic 
o Planoles, i els formatges artesans 
del Montseny,  els formatges ecolò-
gics Pastor de Morella, o els format-
ges Montbrú. Peixos Els Bomba, Ar-
tesans del Bacallà i Anxoves Pujado 
Solano portaran anxoves, bacallà, sei-
tons i tonyina a la plaça d’El Mirador. 

A la fira de Sant Josep també 
es podran tastar productes vinguts 
de fora del territori català. Concre-
tament, hi haurà dues parada dedi-
cades a les Illes Balears, Gadea Ar-

tesans de Mallorca i Binigarba de 
Menorca, i una altra especialitzada 
en el formatge Idiazabal del País Vasc.

La fira es regarà amb els vins 
i caves del Celler Can Pereclara i el 
Marquès de Santa Inés. En l’àmbit 
dels dolços destaquen les parades de 
llaminadures La Bufona Llaminera i 
La Casa de l’Avi, les de sidral i pega-
dolça, i de cotó de sucre. Les pastisse-
ries Dolç Estil, Can Faba i Sant Anto-
ni, i els artesans de garrapinyades El 
Triskel i Artesania Font, també endol-
ciran la diada. A més, s’hi instal·larà 
la creperia La Mar de Bo i les fruites 
deshidratades de Mas La Verneda.

D’altra banda, un dels moments 
més esperats de la jornada festiva és 
el tradicional repartiment de coca a 
les 10.30 hores i el repartiment de 
crema catalana, que es va recupe-
rar l’any passat, i que tindrà lloc a les 
17.30 hores. “La coca i la crema cata-
lana eren dues tradicions que mal-

Sant Josep torna al centre

la fira d’artesans de sant Josep s’ubicarà enguany a la plaça d’El mirador. a la imatge, l’edició de l’any passat. || q. pascual

Una seixantena de 
parades s’instal·larà 
a la fira d’aliments 
artesans a la plaça 
d’El Mirador dilluns 

 rocío gómez

auradament vam haver de deixar 
de fer. S’han recuperat i apostem 
per mantenir-les perquè és una de 
les coses que més agrada a grans i 
petits”, detalla Canalís. 

Cal destacar que la música 
també serà present durant la cele-
bració de Sant Josep i a la fira. A par-
tir de les 17.30 hores s’ha programat 
una audició de sardanes a càrrec de la 
Cobla Jovenívola de Sabadell. Aques-
ta, però, no serà l’única proposta cul-
tural que s’organitzarà a Castellar du-
rant tot el cap de setmana i amb motiu 
de Sant Josep.  També es podrà gau-
dir dels Petits Concerts de Sant Josep 
que organitza Acció Musical Caste-
llar, de la Roda del Vallès del Ball de 
Gitanes o de l’espectacle Marama o la 
flor de l’esperança. (Trobareu aquesta 
informació ampliada a secció de cul-
tura i a l’agenda de L’Actual).

A banda de l’oferta alimentària, 
també s’instal·laran a la fira diverses 

parades d’entitats de la vila que es 
volen donar a conèixer a la ciuta-
dana. A més, també s’ha progra-
mat, d’11.30 a 12 hores, la 2a edició 
del concurs de cuina de la monge-
ta del ganxet, una iniciativa que 
ha impulsat la secció local d’ERC. 
El concurs constarà de dues ca-
tegories: el plat més saborós i el 
plat més innovador i original. El 
lliurament de premis tindrà lloc 
a les 13 hores. Els assistents po-
dran tastar les propostes culinà-
ries dels participants.

la ràdio des de la fira

Sant Josep serà, més que mai, 
una diada de ràdio. El magazín 
Dotze de Ràdio Castellar oferirà 
el seu programa en directe des de 
la fira a partir de les 12 del mig-
dia. Fins les 14 hores passaran 
pel programa els protagonistes 
de la jornada.   
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19 DE MARÇ 2018

DE 10 A 20 h
PLAÇA D’EL MIRADOR

CASTELLAR DEL VALLÈS
   

Dissabte 17, diumenge 18
i dilluns 19 de març
Fira “Esplay”: Jocs, diorames i 
col·leccionisme de Playmobil
Espai Tolrà, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Organització: Smartplay i TotClicks

Dissabte 17 de març

3a edició dels “Petits Concerts
de San Josep”
A càrrec de l’Associació Acció 
Musical Castellar
Pl. Major, de 10.30 a 14 h 
Organització: Acció Musical Castellar

Dilluns 19 de març

Fira de Sant Josep
Pl. d’El Mirador, de 10 a 20 h
Inclou: 
De 10 a 20 h - Mercat d’aliments artesanals
10.30 h - Repartiment de coca
17.30 h - Repartiment de crema de Sant Josep
17.30 h - Sardanes amb la Cobla Jovenívola 
de Sabadell
Organització: Ajuntament

2n concurs de cuina de la 
mongeta del ganxet
Pl. d’El Mirador, d’11.30 a 12 h 
(lliurament de premis a les 13 h)
Organització: ERC

Diumenge 18 de març

Gran Ballada de la Roda de Vallès
Pl. d’El Mirador, de 10 a 14 h
Organització: Ball de Gitanes

Marama o la flor de l’esperança
Contes de Josep Lluís Badal a partir 
de cançons tradicionals africanes.
Auditori Municipal, 12 h
Amb la participació d’Artcàdia, 
el Cor Sant Esteve i Di-versions Cor de Gòspel
Organització: 
Cantem Àfrica, Centre de Formació i Creació 
Artística Artcàdia, Cor Sant 
Esteve i Di-versions Cor de Gòspel
Col·laboració: 
Ajuntament i Escola El Casal

publicitat
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territori

Sant Feliu del Racó 
també compta 
amb càmeres 
de seguretat

Les càmeres de videovigilància
de les urbanitzacions ja són a punt

Durant els propers dies l’Ajunta-
ment posarà en marxa un sistema 
de videovigilància a Sant Feliu del 
Racó i les urbanitzacions, amb l’ob-
jectiu de prevenir conductes delicti-
ves en aquests sectors de la població. 

Set càmeres instal·lades en di-
ferents punts estratègics permetran 
controlar les entrades i sortides de 
vehicles als dos accessos de Sant 
Feliu del Racó per la carretera BV-
1249, als accessos, des de la carrete-
ra B-124, a l’Airesol C, Aire-Sol A-B i 
Aire-Sol D – El Balcó, i, finalment, a 
l’accés a Can Font – Ca n’Avellaneda 
per la carretera C-1415a.

Amb la seva posada en funcio-
nament, la Policia Local disposarà 
d’una aplicació informàtica de re-
coneixement de matrícules dels ve-
hicles que entren i surten d’aquests 
veïnats. Segons el regidor de Segu-
retat, Aleix Canalís, “la mesura és 
eminentment preventiva i de ben 
segur la pròpia existència de cà-
meres i rètols informatius avisant 
del seu funcionament ja tindran 
un efecte dissuasori entre perso-
nes que puguin estar a punt de co-
metre un fet delictiu”.

El sistema de videovigilància 
de Sant Feliu del Racó i les urbanit-
zacions advertirà automàticament 

sEgUrEtat CiUtaDana| ViDEOVigiLànCiA mEDi ambiEnt | DiSTinTiU

Compromís per 
la Sostenibilitat 
de l’Esplai 
Les Arenes 

Un total de 20 establiments de la co-
marca han obtingut el distintiu Com-
promís per la Sostenibilitat de Biosphe-
re gestionat pel Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental, entre ells l’Àrea 
d’Esplai Les Arenes.

El “Compromís per a la Sosteni-
bilitat Biosphere” és un distintiu im-
pulsat per la Diputació de Barcelona 
i la Cambra de Comerç de Barcelona 
que pretén estendre la cultura de la 
sostenibilitat turística a les empreses 
i serveis turístics de les comarques de 
Barcelona.

Les empreses i serveis turístics 
adherits al Compromís per la Soste-
nibilitat Biosphere reben formació, 
assistència tècnica individualitzada 
i assisteixen a tallers per tal de poder 
obtenir a final d’any el distintiu i la 
placa corresponent. Abans però les 
empreses han de passar una avalua-
ció, els informes de les quals es revisen 
a la Taula de Sostenibilitat de la desti-
nació, un òrgan col•legiat que té com 
a principal funció aprovar anualment 
els informes d’avaluacions externes i 
proposar la concessió, renovació o re-
vocació del distintiu de les empreses 
participants al programa.

Com a resultat d’aquesta implan-
tació voluntària, els serveis turístics 
que hi participen obtenen el distin-
tiu de “Compromís per la sostenibili-
tat Biosphere”, anualment renovable.

L’acte de lliurament de les pla-
ques acreditatives a les empreses i 
serveis distingits durant el 2017 va 
tenir lloc dimarts passat a Barcelo-
na..  ||  redacció

Des de la prefectura de Cal botafoc la Policia local controla les càmeres instal·lades en el municipi. || q. pascual

la Policia Local de les matrícules que 
hagin accedit a aquestes zones i que 
formin part de les bases de dades 
de vehicles en recerca de la Policia 
Local i dels Mossos d’Esquadra. 
En aquest sentit, Canalís ha expli-
cat que “el cos dels Mossos d’Es-
quadra s’ha mostrat predisposat 
a col·laborar amb la Policia Local 
facilitant les seves llistes actua-
litzades de vehicles amb aquest 
tipus d’ordre”.

A més, i com a mesura comple-
mentària, l’Ajuntament ha distribuït 
un distintiu que facilitarà la identifi-
cació dels vehicles que pertanyen a 
veïns o veïnes de Sant Feliu del Racó 
i de les urbanitzacions. Es tracta 
d’un adhesiu que s’ha de col·locar 
en un lloc visible del parabrises. 

La posada en funcionament 
del nou sistema de seguretat està 
pendent del darrer tràmit d’auto-
rització per part de la Comissió de 

Control de Dispositius de Videovi-
gilància de Catalunya. Un cop apro-
vat per la Generalitat, ja serà ple-
nament operatiu i se sumarà als 18 
punts que l’any passat es van posar 
en marxa a diferents espais públics 
del nucli urbà (11 càmeres a l’espai 
exterior d’El Mirador i del Casal 
d’Avis de la plaça Major, 6 càmeres 
a l’entorn de l’edifici del Palau Tolrà 
i 1 càmera a l’edifici de Cal Botafoc, 
seu de la Policia Local).  ||  redacció
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Activitats
Biblioteca 
Antoni Tort

Taller d’elaboració de 
colònies amb plantes 
aromàtiques

Dia Mundial de 
la Poesia

Tens entre 6 i 13 anys? 
T’agradaria celebrar el 
Dia Internacional del 
Llibre Infantil? 

Dissabte 24 de març
11.30 h · Ludoteca Municipal
A càrrec de Santi Soto i Adalú Pereira, 
d’El Vergel de las Hadas
Places limitades. Inscripció gratuïta a la 
Biblioteca

Divendres 6 d’abril 
18 h · Biblioteca Municipal
Porta o envia el teu conte o poema de 
màxim un foli dinA4 abans del 3 d’abril.
El llegiràs en públic divendres 6 d’abril a 
la Biblioteca. 
Envia-ho a la Biblioteca (mimo@diba.cat)

Dimecres 21 de març
20.30 h · Biblioteca Municipal
El procés de creació literària, amb 
Martí Siscart i Jesús Gómez, tertulians 
d’En To Poètic
A continuació, la ciutadania podrà llegir 
poemes propis

actualitat

Bona salut financera municipal

En els darrers cinc anys (2012-2017), 
l’Ajuntament  de Castellar ha reduït 
en 15,12 milions d’euros el seu deute 
viu (és a dir, en un 58,4%). El muni-
cipi va arribar al seu sostre d’en-
deutament l’any 2012, que ascendia 
a un total de 25,87 milions d’euros. 
La previsió és que, a 31 de desembre 
de 2018, el consistori rebaixi encara 
més el seu deute fins a situar-lo en 
8,40 milions d’euros, el que suposa-
rà una ràtio del 36,57%. L’endeuta-
ment a llarg termini de l’Ajuntament 
a finals de 2017 era de 10,75 milions 
d’euros, el que suposa una disminu-
ció del 19,8% respecte l’any anterior. 

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès va rebaixar a 31 de desembre 
de 2017 el seu endeutament fins a 
situar-lo en una ràtio del 41,11%, un 
percentatge que es troba molt per 
sota del màxim del 110% previst per 
la Llei d’Hisendes Locals i del límit 
establert del 75% per poder concer-
tar préstecs per a inversions. Aquest 
indicador, que mesura l’import dels 
préstecs vigents al final de l’exerci-
ci en relació als ingressos corrents, 
forma part de l’expedient de liquida-
ció de pressupost que es presentarà 
al Ple municipal del proper dimarts 
20 de març. El regidor de Finances, 

El deute municipal 
s’ha reduït 15 milions 
en 5 anys i la ràtio 
es situa en el 41%

  Jordi rius

Joan Creus, ha apuntat que al 2012 
es va adoptar el Pla d’Ajust  fins al 
2022 “amb l’objectiu  de sanejar 
l’economia i que les ràtios d’endeu-
tament i totes les vinculades al fi-
nançament de l’Ajuntament esti-
guessin el màxim de sanejades”. 
Creus atribueix la reducció del deute 
al Pla d’Ajust, “encara que s’ha in-
crementat la recaptació d’alguns 
tributs i algunes taxes”.

superàvit d’un milió d’euros

La resta de xifres de la liquidació del 

pressupost 2017  són també positives, 
destaca Creus: “Es compleix amb 
els objectius d’estabilitat, soste-
nibilitat i regla de despeses, pre-
vistos a la Llei d’estabilitat pres-
supostària”, afegeix. 

El resultat pressupostari de 
l’exercici (obligacions reconegudes 
menys drets reconeguts) és positiu, 
en 4,28 milions d’euros. El romanent 
de tresoreria (capacitat de fer front 
a les obligacions pendents de paga-
ment a final de l’exercici) també es 
positiu, en 10,2 milions d’euros. 

S’ha generat un superàvit 
d’1.017.839,03 euros que es podrà 
destinar a inversions financerament 
sostenibles durant l’any 2018, un 
cop s’aprovi l’acord assolit la set-
mana passada entre la Federació 
Espanyola de Municipis i Provínci-
es (FEMP) i el Ministeri d’Hisenda 
i Funció Pública. “L’interès és que 
les bones dades  econòmiques ens 
permetin finançar qüestions que 
entenem que són prioritàries per 
al desenvolupament del munici-
pi”, afegeix el regidor de Finances.  

L’Ajuntament de Castellar ha 
obert el termini de sol·licitud 
perquè les entitats demanin sub-
venció per a la realització d’acti-
vitats o actuacions al municipi 
l’any 2018. Tal com estableixen 
les bases reguladores de la convo-
catòria, les sol·licituds es podran 
presentar fins al 5 d’abril de forma 
electrònica mitjançant instància 
genèrica i adjuntant-hi el formu-
lari i la documentació requerits. 
Cal tenir en compte que tindran 
dret a subvenció aquelles inicia-
tives que tinguin a veure amb els 
àmbits següents: serveis soci-
als i salut, gent gran, medi ambi-
ent, educació, joventut, igualtat 
d’oportunitats, cultura, esports, 
cooperació, solidaritat nova, ciu-
tadania i voluntariat.

També s’ha obert la convo-
catòria de subvencions per a pro-
jectes de cooperació internacional 
per al desenvolupament corres-
ponent a l’any 2018. El consistori 
ha elaborat unes bases específi-
ques reguladores d’aquesta con-
vocatòria que limiten a 15.000 
euros l’aportació a cada projecte 
de cooperació. Els projectes sub-
vencionables hauran d’estar des-
tinats als països amb un índex de 
desenvolupament més baix, adre-
çats als sectors més empobrits de 
països amb un índex de desenvo-
lupament mitjà o destinats a paï-
sos en conflicte bèl·lic o víctimes 
de desastres naturals. Més infor-
mació al web castellarvalles.cat. 

 ||  redacció

Obertes les 
convocatòries 
per demanar 
subvencions

aJUntamEnt | EnTiTATS

la ràtio de deute viu a 31 de desembre de 2017 va ser de 10,75 milions d’euros

*previsió del pressupost municipal a 31 de desembre de 2018
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Un total de vuit propostes opten a ser 
incloses en el pressupost que l’Ajun-
tament destinarà a inversions aquest 
2018. Es tracta de les sol·licituds que di-
ferents entitats i ciutadania de la vila 
han presentat, en el marc del procés 
“Box Populi” de pressupostos partici-
patius, que va finalitzar el passat 19 de 
gener, i que han obtingut el vistiplau 
dels serveis tècnics municipals pel que 
fa  a la seva viabilitat.

Avui, en una audiència pública a 
les 18 hores a la Sala de Plens de Ca l’Al-
berola, es presentaran els detalls de les 
vuit propostes, que es distribueixen en 
dues categories: inversions localitzades 
al nucli urbà (amb 5 propostes) i Sant 
Feliu i urbanitzacions (tres). Aquestes 
propostes preescollides també es de-
tallen en un suplement que es publi-
ca avui a L’Actual, a l’apartat “Box Po-
puli” del web www.castellarvalles.cat 
i en una exposició que es podrà visitar 
al Mercat Municipal. 

el 19 de març comencen votacions

Coincidint amb la Festa de Sant Josep, 
l’Ajuntament obrirà el període de vota-
ció de les propostes presentades, que 
s’allargarà fins al 23 d’abril. A l’estand 

Vuit projectes ciutadans

imatge d’una 

jornada 

anterior de 

votacions dels 

pressupostos 

participatius. 
|| arxiu

Aquest divendres les propostes es presentaran en audiència pública

de la Fira, que s’instal·larà a la plaça d’El 
Mirador de 10 a 14 h i 17 a 19 h, cada vo-
tant rebrà una tomaquera com a regal. 
Podran votar tots els vilatans nascuts 
abans de l’1 de gener de 2008 i empa-
dronats abans del 2 de març de 2018 a 
Castellar del Vallès. Per tant, podran 
votar els castellarencs a partir dels 11 
anys (o que els facin el 2018). Tots els vo-
tants podran triar fins a tres propostes 
de cada categoria, concedint 3 punts a 
l’escollida en primer lloc, 2 punts a l’es-

PrEssUPostos PartiCiPatiUs | COnVOCATòRiA 2018

collida en segon lloc, i 1 punt a la triada 
en tercer lloc.

El web municipal oferirà la pos-
sibilitat de votar per Internet, a través 
de l’enllaç www.castellarvalles.cat/
boxpopulivotacions, i el SAC d’El Mi-
rador, a partir del 20 de març i fins al 
23 d’abril, al punt ubicat al Mercat Mu-
nicipal (dissabte 24 de març, de 10 a 14 
h), i a l’estand de la Fira de Sant Jordi 
que s’instal·larà el 23 d’abril a la plaça 
d’El Mirador. 

La castellarenca Josefa Cruz Rodríguez va rebre el passat dissabte, 10 
de març, la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya, en una 
celebració familiar que va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez, i la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez.
En l’actualitat, a Castellar, hi ha vuit persones que superen el segle de 
vida: cinc dones de 100 anys, una dona de 101 anys i un home i una dona 
de 102.   || redacció

Medalla centenària per a 
a Josefa Cruz Rodríguez 

PoblaCió | RECOnEixEMEnT

Josefa Cruz, al centre, amb l’alcalde i la regidora de Programes socials. || cedida
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Espai d’Entitats Castellarenques

ViatgE al CEntrE
DE la tErra 

PrEsEntaCió l’EstEl 
CastEllar 

aqUEsta nit tanqUEm 

Centre Excursionista 
de Castellar

associació l’Estel Castellar t.i.C. Escènic

projecció audiovisual
Dia: divendres 16 de març
Hora: 21 h
lloc: Local del CEC (c. Colom, s/n)

Audiovisual que reuneix les excur-
sions fetes amb esquís de munta-
nya a islàndia durant el març de 
2017, on ascendim, entre d’altres, 
al Snaefellsnes, volcà on s’inicia el 
camí cap al centre de la Terra del 
llibre de Jules Verne. 
Amb l’assistència de Toni Ortiz, de 
la UEC Vall del Tenes.

Dia: dijous 22 de març
Hora: 18 h
lloc: punt d’informació a persones 
amb Discapacitat (pl. Major, s/n)

presentem aquest projecte d’oci 
i temps lliure adreçat a persones 
amb discapacitat intel·lectual/di-
versitat funcional i a les seves famí-
lies, on l’objectiu és millorar el ben-
estar personal i social dels usuaris/
usuàries i també dels seus cuida-
dors a través de l’oci en comunitat. 
Les activitats es faran al pipAD els 
dissabtes, de 17 a 20 h.

Teatre
Dies: ds.  24 i dg. 25 de març
Hora: ds.  21.30 h; dg. 18.30 h
lloc: Sala de petit Format de 
l’Ateneu

Adaptació de l’obra de Manuel de 
pedrolo escrita l’any 1973. Una 
producció de T.i.C. Escènic amb 
adaptació i posada en escena de 
Jeroni Oller. L’activitat forma part 
de les propostes de la Comissió de 
l’Any pedrolo i de la Fundació pe-
drolo, que es porten a terme amb 
motiu del centenari del naixement 
de l’escriptor.

+ info: 
www.castellarvalles.cat 

+ info: 
tel. 637 77 02 18, 
a/e info@associaciolestel.com 

+ info i rEsErVa D’EntraDEs: 
a/e tic.escenic@gmail.com 

aVan

+ info: 
www.castellarvalles.cat 

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

Club Cinema Castellar Vallès

Cinefòrum
Dia: divendres 16 de març
Hora: 21 h
lloc: Auditori Municipal
VO subtitulada

Basada en fets reals, la pel·lícula 
explica la història de la pintora ca-
nadenca Maud Lewis, de la seva re-
lació amb el seu company de vida 
inseparable, Everett Lewis, i de com 
les seves pintures senzilles van ar-
ribar a ser vistes i conegudes per 
tots els racons del país.

maUDiE, El Color DE la ViDa EnVEllimEnt mEntal 
salUDablE 

Dia: dimecres 21 de març
Hora: 18.30 h
lloc: Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador

“propostes per un envelliment men-
tal saludable” és el títol d’aquesta 
xerrada a càrrec de Sergi Hernán-
dez, neuropsicòleg de la Funda-
ció AVAn i coordinador d’AVAn a 
Castellar. identificarem els senyals 
d’un envelliment normal i quan ens 
hem de preocupar, i donarem eines 
i estratègies per gaudir d’un enve-
lliment mental saludable.

gastronomia

Però si fem una mirada enrere, ens 
adonarem que la botifarra ens ha 
salvat més d’un compromís: quantes 
vegades no sabíem què fer per dinar 
i una botifarra fregida amb més o 
menys traça ens ha donat la solució, 
quantes vegades hem improvisat un 
àpat amb uns amics al jardí, i ho hem 
resolt coent unes botifarres a la brasa.
Jo soc castellarenc d’adopció, però 
vaig néixer i he passat la major part 
de la meva vida a Castellterçol, al Mo-
ianès, ben a prop d’aquí; un poble i una 
comarca d’embotits, de bones botifar-

El país de la botifarra

Som el país de la botifarra, això està 
clar. De la botifarra simbòlica, irada i 
colèrica, i de la botifarra real, de carn 
i greix, sense ossos, embotida. Si em 
fessin triar un tret característic del 
nostre país, alguna cosa que ens di-
ferencia radicalment dels nostres 
veïns, sens dubte triaria la botifarra. 
La botifarra com a fet diferencial, com 
a símbol d’identitat nacional.
Hi ha alguna cosa més simple i bona? 

el 
menjador

i no n’hi ha una altra d’igual.
Aquesta setmana he fet un tast de boti-
farres negres de Castellar. La crua em 
sembla més fàcil de fer bé, només ha de 
dur bona carn, una proporció adequa-
da de cansalada, la mida justa de sal i 
pebre i un budell natural que aguanti 
sense rebentar però que no es noti a la 
boca. No és senzill, però ho és més que 
fer una bona botifarra negra.
Aquesta s’elabora bàsicament amb 
carn, greix i sang de porc, cotnes i re-
talls de menuts diversos, i el resultat és 
més irregular i no sempre satisfactori. 
En vaig comprar a les tres xarcuteri-
es del mercat; perdoneu el centralis-
me, però no conec totes les del poble. 
Totes tres botifarres tenen un bon 
nivell, per textura em van agradar la 
del Casé, em va semblar que té menys 
greix, i la del Prat Torras, molt bona 
desfeta en un saltat de verdures; la 
de la Merche és la més fosca, potser 
porta més sang, em va agradar feta 
a la planxa. Dins d’aquest empat, si 
ens fixem en el preu, guanyen clara-
ment les dues darreres, perquè les 
vaig vaig pagar a 11,95 i 12,50 euros el 
quilo, respectivament, mentre que la 
primera va... a 18,95!
Acostumat a pagar-la entre 8 i 9 euros, 
em pregunto si a Castellar la botifar-
ra negra ha deixat de ser el producte 
popular que ha estat sempre per con-
vertir-se en un article gairebé de luxe.

res. Vull dir les botifarres més pròpi-
es d’aquesta part del país: la botifarra 
bona, con n’hem dit sempre a casa de 
la crua; la botifarra negra; la botifarra 
d’ou i la botifarra cuita, blanca o del 
perol. Una altra cosa són les botifarres 
barrejades amb tota mena de coses 
(fins i tot de mojito, n’he tastat!): en 
soc poc partidari, i potser un altre dia 
en parlarem, perquè hi ha molt a dir.
Sent com soc botifarraire de naixe-
ment, n’he menjat moltes. Amb el 
canvi d’aires, vaig canviar molts cos-
tums, com aquest, segurament perquè 
els sabors de tota la vida et marquen 
i costa substituir-los per uns altres, 
encara que siguin tant o més bons.
La meva preferida és la botifarra 
negra: la més ancestral, ritual... Com 
que ja és cuita, m’agrada menjar-me-
la com un embotit, sense escalfar, 
però és calenta quan arriba a l’excel-
lència, quan la barreja de sang, cotnes 
i la resta d’ingredients es fon i adqui-
reix una textura i unes aromes que no 
tenen les altres botifarres.
És boníssima bullida amb l’escudella, 
no diguem amb unes bones seques 
o amb bolets, també amb faves, a la 
brasa, i també la poso als callos i al ca-
pipota, la cuino desfeta amb cigrons 
i m’encanta saltada amb ceba com a 
base d’uns calamarcets marcats a la 
planxa. Però el que més m’agrada és 
fer-me’n una truita. Fregeixo mitja 
ceba picada, fins que és transparent, 
hi afegeixo la botifarra a daus, remeno 
un minut perquè es comenci a desfer, 
i hi aboco els ous deixatats. Aquesta 
truita s’ha de deixar una mica bavosa, 

 manel bonafacia

**l’actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions

aneu-hi: si penseu que la sang no és 
només per als vampirs
fugiu-ne: si no us sabeu reprimir 
davant les temptacions porques

Carnisseria Casé
Cárnicas Merche
prat-Torras xarcuteria

mercat municipal

Doncs segurament sí, però avui no en 
parlarem, només era una pregunta 
retòrica. Vull dir que la botifarra, en 
la seva senzillesa de carn i greix de 
porc amanits amb sal i pebre i embo-
tis en un budell del mateix animal, és 
una cosa que agrada tothom, o quasi.
No sé si el consum de botifarra ha bai-
xat, en aquesta època que la carn, i el 
porc especialment, estan injustament 
demonitzats, i a més a la botifarra li 
ha arribat de fora una ferotge com-
petència en forma d’hamburgueses, 
pizzes i kebabs.
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Després de la xerrada sobre igualtat 
i transversalitat de gènere, el cicle 
“Reflexions. Diàlegs sobre el futur”, 
emmarcat en la fase de propostes del 
Pla Estratègic Castellar 20/20, conti-
nua amb les seves propostes. 

La propera setmana, la Sala 
d’Actes d’El Mirador acollirà la con-
ferència “Com ens alimentarem el 
2025?”, a càrrec de la periodista Est-
her Vivas, especialitzada en anàli-
si política, sistema agroalimentari i 
maternitats, que parlarà sobre com 
ens alimentarem l’any 2025. Segons 
l’experta, en aquests moments hi ha 
una sèrie de tendències que apunten 
a dos futurs possibles. D’una banda 
hi ha una aposta clara de la indústria 
alimentaria i biotecnològica per un 
futur on l’alimentació cada cop depen-
drà més de la tècnica: “D’aquí que es 
parli de carn artificial, una carn que 
pot alimentar el món però que no 
sigui de procedència animal i més 
cultius transgènics”. L’altre futur 
possible, segons Vivas, és el que de-
fensa el sector de consumidors i de la 
petita pagesia: “El que diuen és que 
cal tornar als aliments de veritat, 
a menjar, menjar. I es fa una aposta 
per una agricultura local, de proxi-
mitat i ecològica”.

La investigadora, que ha publi-
cat diversos llibres sobre l’alimentació 
i el negoci de la indústria alimentària, 
és optimista i creu que l’administració 
s’ha de sumar a una demanda creixent 

“El repte és que el menjar de 
qualitat sigui accessible”

la investigadora ha publicat diversos llibres com ‘El negocio de la comida’. || cedida

La periodista Esther Vivas parlarà sobre l’alimentació del futur

de la ciutadania per menjar bé: “El 
repte del futur és que el menjar de 
qualitat sigui accessible a tothom”.

D’altra banda, ahir dijous, es 
va oferir la xerrada “El present i el 
futur de Castellar des de la igualtat i 
la transversalitat de gènere”, a càrrec 
de Sònia Ruiz, cap de transversalitat 
de gènere a l’Ajuntament de Barce-
lona, i Lourdes Muñoz, cofundadora 
del projecte Sheleader, una entitat 
nascuda per apoderar les dones en 
l’àmbit professional, i presidenta de 
Dones en Xarxa. L’acte va comptar 
amb l’assistència de la castellaren-

Pla EstratègiC 20/20 | REFLExiOnS i DiàLEgS

ca Gemma Ubasart, doctora en Cièn-
cia Política per la UAB, que va actuar 
com a moderadora.

Per assistir al Cicle, com que 
l’aforament és limitat, es prioritzarà 
l’accés de les persones que formalit-
zin inscripció a través del formulari 
que es pot trobar al web municipal: 
www.castellarvalles.cat/inscripcio-
ciclereflexions. Cal recordar també 
que es poden dur a terme aportaci-
ons al Pla Estratègic Castellar 20/20 
en un altre formulari habilitat també 
al web municipal, a www.castellarva-
lles.cat/aportacionspla.    || c. domene

L’Associació L’Estel Castellar-
Pro persones en risc d’exclusió 
social es presenta el dijous 22 de 
març al Punt d’Informació per 
a Persones amb Discapacitat 
(PIPAD). L’entitat, nascuda el 
2012 a Terrassa, ofereix un pro-
jecte d’oci i temps lliure adreçat a 
persones amb discapacitat intel-
lectual o diversitat funcional i a 
les seves famílies amb l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida, la 
salut, l’autonomia i la normalit-
zació del col·lectiu a través de la 
creació d’un espai d’interrela-
ció i diferents programes d’ac-
tivitats d’oci.

“Fem activitats a la carta 
per als usuaris, però a banda 
d’excursions i sortides fem ta-
llers de dansa, manualitats, te-
atre, cuina o musicoteràpia en 
horaris de cap de setmana”, ex-

El neuropsicòleg de la Fundació 
AVAN i coordinador de l’entitat 
a Castellar del Vallès, Sergi Her-
nández, protagonitzarà el dia 21 a 
les 18.30 h  la xerrada “Propostes 
per un envelliment mental salu-
dable”. Durant l’acte, que es farà 
a la Sala Valls Arenys d’El Mira-
dor, s’identificaran les senyals 
d’un envelliment normal i quan 
ens hem de preocupar.  També 
es donaran eines i estratègies 

L’associació L’Estel es 
presenta a Castellar

Conferència sobre l’envelliment actiu

plica el president de l’entitat, Josué 
de la Torre. En el cas de Castellar, 
les activitats es faran tots els dissab-
tes de 17 a 20 h  i per ser operatius, 
com a mínim, el grup ha de tenir 
vuit participants. “L’oci i el lleure 
és un dret legal però aquí tenim la 
sobreprotecció i un paternalisme 
que fa que aquest col·lectiu no és 
que s’aïlli, sinó que els seus pares 
són reticients a deixar-los mar-
xar”, constata de la Torre.

El projecte tindrà un cost de 
50 euros mensuals per participant. 
També hi haurà una quota anual de 
30 euros per participant en concep-
te d’assegurances (responsabilitat 
civil i assegurança d’accidents), ma-
terials, aliments i begudes. A més de 
Terrassa, l’associació ofereix activi-
tats i serveis als municipis de Saba-
dell, Rubí i Sant Cugat  a través de 
diferents projectes.   || J . r.

per gaudir d’un envelliment men-
tal saludable. Entre altres consells 
per activar la memòria es recomana 
mantenir una vida social activa, re-
lacionar-ses amb d’altres persones, 
mantenir-se informat de l’actualitat, 
llegir i participar en jocs de taula i  
prendre part en activitats comunità-
ries o socials que siguin de l’interès 
de la persona, que li permeti apren-
dre coses noves i relacionar-se amb 
altres persones.  || redacció

oCi | DiSCApACiTAT inTEL·LECTUAL

aVan | xERRADA
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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.

porta’ns una targeta V1 verda ja esgotada i te 
la canviem per una V1 rosa.

observacions:
- la targeta V1 rosa és un nou títol de 10 viatges que es podrà 
   obtenir una vegada cada dos mesos

- cal tenir més de 65 anys i estar empadronat/da a castellar

- les sol·licituds s’han de fer al servei d’atenció ciutadana

- amb aquesta targeta es podran utilitzar els busos de les línies:
C1 castellar – sabadell
C4 de castellar a sant Feliu del racó, el racó i el Balcó de sant llorenç
C3 de castellar a sant llorenç savall o viceversa

tens més de 65 anys?
Utilitza la targeta V1 rosa de transport

Mujer llena de silencios/ que nunca 
quieres hablar/ que te guardas siem-
pre dentro/ lo que quisieras gritar.
Mujer llena de silencios/ dile a algui-
en tu verdad/ cuéntale tu vida a ese 
al que te quiera escuchar.
Mujer llena de silencios/ de vida con 
soledá/ deja a un lado los recuerdos/ 
y empieza a vivir sin más.
El presente es todo tuyo/ el futuro 
Dios dirá/ pero cuéntaselo a alguien/ 
y no te lo calles más/ que contándolo 
caminas/ y más fácil te será/ encon-
trar a esa persona/ que buscando si-
empre estás.
Mujer llena de silencios/ empieza 
hoy a gritar.

Mujer

 francisco Espinosa - Poeta andalús  PDeCat Castellar

om ja vam anunciar fa 
algunes setmanes en 
aquest mateix mitjà, 
el PDeCAT de Caste-
llar es troba immers en 
el procés de primàries 

que determinarà el cap de llista que 
ens representarà a les eleccions mu-
nicipals de l’any vinent. Com que les 
primàries estan convocades pel dijous 
15 de març, quan surti publicat aquest 
article ja sabrem el nom del candidat 
que ha arreplegat un major número 
de suports entre els associats. 
Així doncs, des del mateix moment 
que coneguem els resultats, tothom, 
independentment de si l’opció guanya-
dora és la que havíem votat o no,ens 
arremangarem i ens posarem a tre-
ballar braç a braç amb el flamant nou 
candidat a l’alcaldia. Potser altres per-
sones i partits funcionin diferent, però 
la nostra manera de ser és primer an-
teposar el poble, després el partit i 
per últim la persona. Tot això ho fem 
amb l’objectiu d’arribar a la fita elec-
toral en les millors condicions possi-
bles. I què vol dir això? El que inten-
tem transmetre és que aquest procés 
de primàries, si per alguna cosa ha 
servit, és per definir i desenvolupar 
el projecte que tenim per a Castellar 
de cara al futur. 
Cadascun dels candidats que han 
participat en aquest procés, tot i co-
incidir en la majoria d’aspectes, té el 
seu propi enfocament i metodologia, 
que no tenen perquè ser excloents. 
Per tant, seria una estupidesa mal-
baratar les idees que han sorgit pel 
simple fet que ha guanyat un candi-
dat o un altre. 
El temps ha demostrat que som gent 
amb voluntat de sumar, de negociar, 

C
Una manera de ser, una 
manera de fer

La sala d’actes del Mirador plena!
Més de noranta persones assistint 
a la xerrada!
El primer cop que ens passa i mira 
que n’hem fet de convocatòries de 
conferències.
Es presenten elles mateixes, són la 
Núria Santander i la Núria Castro, 
del Centre Karuna. Per començar 
una relaxació a ulls clucs que ens 
ajuda a centrar-nos en nosaltres 
mateixos. 
I passant-se la paraula magnífica-
ment l’una a l’altra, ens endinsem 
en el moment que estem  vivint, 
respirant com a acte de vida, in-
halant i expirant amb una cadèn-
cia suau que convida a deixar-nos 
anar amb la influencia del discurs 

La importància de l’aquí 
i l’ara

 suport Castellar

tant ben travat.
 L’ahir ja va passar i si ens hi enquis-
tem anem a una deriva depressiva. 
El demà, tot i que cal tenir-lo pre-
sent, ja s’esdevindrà i si ens capfi-
quéssim massa en el que ens podria 
passar, ens portaria a l’angoixa.
Una proposta: Viure el present! Dis-
frutar-lo o patir-lo, segons ens porti 
la vida que té de tot per fortuna.
Al final agraïment de part de tots 
dels assistents, i una expressió com-
partida: Que bé que hem estat!! Que 
bé que ens trobem!!

Llegeixo a la portada del número 
465 que el 8-M va ser un dia molt 
reivindicatiu. 
Aplaudeixo qualsevol moviment 
que tingui com a objectiu aconse-
guir  una millora en tots els aspec-
tes referents a les dones i els seus 
drets. Tothom coincideix en que 
va ser un èxit i només per això cal 
felicitar a totes les dones i homes 
que van fer possible que aquest 
dia sigui recordat per sempre més. 
Ara bé, voldria aprofitar per fer un 
petit comentari. 
Al migdia del dia vuit, venint de 
Sabadell vaig veure una gran pin-
tada reivindicativa en una façana 
acabada de pintar d’una nau in-
dustrial al costat de l’espai Tolrà. 
Suposo que qui va utilitzar aques-
ta façana ho va fer per donar pro-
jecció al missatge del 8M però ara, 
un cop passat i reconegut el gran 
èxit d’aquest dia, no seria just que 
es tornes a deixar la paret tal com 
estava abans, neta?
Tenir una ciutat neta també és un 
èxit de tots.

8-M

 núria blasi

Aquest any l’objectiu de la ONG “Save the Children”  és recaptar fons per 
ajudar els infants de Sudan del Sud, que pateixen desnutrició crònica, cada 
any moren 3.000 nens i nenes.
Els membres de la comunitat educativa, de l’escola “El Sol i la Lluna”, (fa-
mílies, mestres, alumnes i altre personal) que vulguin participar hauran de 
fer una donació mínima d’un euro. Aquests diners els farem arribar a “Sa-
vetheChildren” i serà la nostra manera de contribuir en aquest projecte.
La cursa se celebrarà el dia 23 de Març de 2018 a les pistes d’atletisme de 
Castellar del Vallès, cedides per l’Ajuntament. L’horari serà de les 9:00h 
fins les 15:30. Al  matí correran els alumnes i a la tarda els adults. També 
col·laboren amb nosaltres, Autocars Bardet, cedint-nos un vehicle que 
acompanyarà els més petits en els desplaçaments.
Esperem que tothom gaudeixi d’aquest dia i en aquest cas que es complei-
xi la màxima “l’important és participar i sumar kilòmetres”.
Moltes gràcies.  || escola el sol i la lluna

L’escola El Sol i la Lluna organitza la“II cursa solidària”

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000
visites web mensuals

continua a la pàgina 11
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opinió

a lectura del petit lli-
bre (nuevos cuader-
nos anagrama, 3) que 
Emmanuel Carrère 
ha dedicat al proble-

ma, cada vegada més greu, que es 
produeix a la vila francesa de Calais, 
amb una multitud  de migrants que 
volen passar a territori anglès a la 
recerca d’una vida millor, ens posa 
davant de la mirada una qüestió que 
no deixa d’interpel·lar-nos com a eu-
ropeus: com acollir els milers de per-
sones que arriben del Pròxim Orient 
o de l’Àfrica de l’Est, fugint de guer-
res i conflictes que els han abocat a 
la misèria o a un futur inexistent?
És indubtable que ens trobem afron-
tats a la necessitat de donar respos-
tes  a la més gran tragèdia humani-
tària després de la Segona Guerra 
Mundial, tal com va dir el papa Fran-
cesc en la visita que va fer a l’illa 
grega de Lesbos. I és obligat de des-
tacar la feina extraordinària d’algu-
nes organitzacions humanitàries 
(no pas de totes, perquè també en 
aquest terreny hi ha sovint una po-
lítica d’aparador ineficaç que entor-
peix i que ajuda poc) i, especialment, 
de persones concretes, des de volun-
taris anònims a persones de gran ca-
tegoria humana, com Pietro Bartolo, 
l’anomenat metge de Lampedusa. 
Al documental Fuocoammare (Foc 
en el mar) de Gianfranco Rosi, Pi-
etro Bartolo ens expressa els sen-
timents que experimenta en el mo-
ment del rescat de la pobra gent que 
arriba per mar en condicions deplo-
rables: “És el deure de tota persona, 

  la gota contra la paret. || Joan mundeT

La part del colibrí

L PlaÇa maJor

anton CarbonEll
Col·lectiu Pere quart

 Pepa martínez*

es polítiques del PP 
representen una se-
riosa amenaça per 
al sistema públic de 
pensions. Amb les 

seves polítiques d’ocupació,  el Go-
vern de Rajoy ha posat en perill la 
sostenibilitat econòmica de les pen-
sions, que han entrat en un període 
de dèficits constants i creixents; i 
amb el nou mecanisme de revalo-
ració, que es desvincula del poder 
adquisitiu i amb el factor de soste-
nibilitat, que ajusta l’import de la 
pensió en funció de l’esperança de 
vida, es condemna els pensionistes 
a un progressiu empobriment. I tot 
això, ho han fet mitjançant la impo-
sició, sense diàleg social i trencant 
unilateralment el consens del Pacte 
de Toledo. Amb aquestes polítiques 
el PP està preparant el camí per als 
fons de pensions privats, en detri-
ment del Sistema Públic de Segu-
retat Social.
Els resultats d’aquesta política 
estan a la vista: progressiva pèrdua 
de poder adquisitiu de les pensi-
ons, sensació d’incertesa en els ac-
tuals jubilats sobre si l’Estat serà 

L
Per unes pensions 
públiques i dignes

ve de la pàgina 10

que sigui persona, ajudar aquesta 
gent. Quan els rescatem, ens sen-
tim molt contents, feliços d’haver 
donat un cop de mà. Desgraciada-
ment, a vegades no és possible i hem 
de presenciar coses terribles: morts, 
nens… En aquestes ocasions, he de 
fer el que més odio del món: la ins-
pecció dels cadàvers. N’he fet moltes. 
Potser massa. Molt dels meus amics 
i col·legues em diuen: “Has vist tants 
cadàvers que ja hi deus estar avesat”. 
No és veritat. Com es pot acostumar 
algú a veure nens morts o dones em-
barassades? Dones que han donat a 
llum durant el naufragi i estan enca-
ra amb el cordó umbilical”.
I, tanmateix, totes aquestes perso-
nes que, després de múltiples penú-
ries, arriben a les costes europees 
són confinades en camps, dormint  
sovint en precàries tendes de cam-
panya, entre el fang, passant fred, 
enmig d’un malson de misèria i in-
salubritat. Però, com comenten els 
voluntaris que han viscut aquesta 
realitat a peu dels camps, hi ha al-

guna cosa admirable en els ulls de 
molts d’aquests migrants: l’ener-
gia, l’ànsia de vida que ha empès 
aquests homes i dones a un viat-
ge llarg, perillós, heroic. I, a més, la 
convicció que, tot i les dificultats, su-
peraran aquest moment de la seva 
vida, aquesta prova transitòria, i ar-
ribaran a acomplir els seus somnis 
d’una vida digna.
Malauradament, davant d’aquestes 
circumstàncies tràgiques dels mi-
grants, sembla com si Europa restés 
insensible. El mateix Pietro Barto-
lo confessava, després de reunir-se 
amb el papa Francesc, les seves te-
mences: “[…] vaig llegir-li als ulls la 

meva mateixa tristor i la conscièn-
cia de trobar-nos davant de murs de 
goma indestructibles i repel·lidors. 
De dur a terme una batalla sense es-
perança contra qui vol eliminar el 
problema simplement esborrant-lo” 
(Pietro Bartolo i Lidia Tilotta, Llàgri-
mes de sal, Ara llibres, 2017).
Així i tot, cal creure en la feina con-
siderable de les organitzacions i els 
voluntaris implicats en aquesta lluita 
per la dignitat i la solidaritat huma-
nes. I també nosaltres, des del nostre 
món confortable, hauríem de poder 
donar suport i contribuir a les inici-
atives humanitàries que es plante-
gen per ajudar els migrants. Pierre 

Rabhi, gran figura de l’altermundi-
alisme, apòstol de la disminució del 
creixement, ens ha explicat la teo-
ria del colibrí. Es declara un incendi 
al bosc; tots els animals  emprenen 
la fuga, però el colibrí vola sol fins al 
riu, omple d’aigua el bec minúscul i  
torna a marxar, amb un ràpid aleteig, 
per vessar el contingut sobre el foc. 
Es passa tot el dia anant i venint, i 
quan un hipopòtam li fa veure que 
és irrisori llançar unes gotetes d’ai-
gua sobre les flamarades, el colibrí 
respon: “Potser, però jo faig la meva 
part”. Tothom pot fer la part del co-
librí per apagar aquest enorme in-
cendi de la tragèdia dels refugiats. 

capaç de pagar les seves pensions 
en els pròxims anys, sentiment 
d’injustícia en aquells que contri-
bueixen al sistema però dubten que 
aquest els pugui proporcionar una 
pensió digna en un futur a 10 o 20 
anys vista, i desesperança gairebé 
absoluta per part de la joventut en 
què algun dia puguin contribuir i 
ser protegits pel sistema.
El PP està laminant el Sistema Pú-
blic de Pensions sotmetent el Fons 
de Reserva de la Seguretat Social 
a un espoli permanent.
Som de Castellar - PSC defensa 
que el dret a les pensions i l’accés 
al Sistema de Seguretat Social s’ha 
de considerar un dret constituci-
onal i ser incorporat com a tal en 
la reforma de la Carta Magna que 
proposem.
CCOO de Catalunya, UGT i la Pla-
taforma de la Gent Gran de Catalu-
nya han convocat una manifestació 
en defensa de les pensions públi-
ques per al dissabte 17 de març, a 
les 10.30 hores, a la Plaça Urqui-
naona de Barcelona. La manifes-
tació a més, també servirà per re-
clamar l’augment de les pensions 
més enllà del 0,25% que ha esta-
blert el Govern del PP davant d’un 
creixement molt més elevat del 
cost de la vida.

*regidora de Programes socials

 núria raspall*

revaricació. Aquesta 
paraula tant estranya 
s’ha fet ben habitual 
en les nostres conver-
ses quotidianes. Preva-

ricació, un delicte que consisteix en 
que una autoritat, ja sigui un jutge o 

P
Una carta per al jutge 
Llarena

un altre servidor públic, dicti una re-
solució sabent que aquesta resolució 
que dicta, és injusta i contraria a la Llei 
i que, per tant, no l’hauria de dictar. O 
en altres paraules, quan un jutge, que 
suposadament està impartint justícia, 
sap que està dient una cosa contrària 
a la Llei però li és igual, la diu i, com 
que l’ha dit, ja té l’excusa per fer-la 
complir. Doncs això és el que ha fet el 
jutge Llarena en la seva interlocutò-
ria (resolució), que denega la llibertat 
a Jordi Sanchez i li impedeix assistir 
al ple de la seva investidura. 
I perquè diem, ja que no només ho 
dic jo, que el jutge Llarena ha actuat 
amb prevaricació? Amb un abús ab-
solut de poder? Doncs perquè l’únic 
límit que estableix la llei per a l’elec-
ció d’un president és que qui ho vul-
gui ser, ha de ser diputat i no ha de 
tenir restringit el dret de sufragi. El 
Jordi Sanchez és diputat i no se li ha 
restringit el dret de sufragi, per tant, 
no hi ha motius per no poder ser es-
collit president del Parlament i més, 
quan és el candidat proposat pel pre-
sident del Parlament després de con-
sultar tots els grups parlamentaris. 
Però, sembla ser, que el jutge no ho 
veu així i, per argumentar-ho, fa ser-
vir arguments polítics en comptes de 
jurídics (perquè clar, d’aquests no en 
té). L’argumentació d’un jutge s’hau-
ria d’haver-se fet partint dels articles 
que regulen la investidura, articles de 

la constitució, de l’estatut, de la llei 
de presidència i explicant per què el 
Jordi Sanchez els vulnera, però no 
ho fa perquè no ho pot fer. Perquè no 
hi ha motius.
D’altra banda, l’única persona que pot 
ordenar el debat d’investidura és el 
President del Parlament, no un jutge 
i, vista la situació actual i el paper del 
jutge Llarena, només es pot denunci-
ar altra vegada la no separació de po-
ders, les no regles del joc, o les regles 
del joc fetes a mida per qui tots sabem. 
El fet que no es pugui investir Jordi 
Sanchez, no només l’afecta a ell i al pro-
cés independentista, també repercu-
teix sobre els ciutadans que van votar 
el 21D i limita els drets de participació 
política d’aquests, ja que la ciutadania, 
el 21D, va prendre una decisió i ara un 
jutge, per molt Llarena que sigui, pre-
tén que aquella elecció, no sigui vàlida. 
Deia el Síndic de Greuges, que “la de-
cisió del jutge Llarena, vulnera de ma-
nera flagrant aquests drets i va en con-
tra de la jurisprudència del Tribunal 
Europeu de Drets Humans (TEDH), 
que considera que el paper dels òrgans 
judicials no pot en cap cas modificar 
l’expressió del poble”. Els ciutadans 
tenim la possibilitat d’expressar i de-
nunciar, de forma legal, que se’ns han 
vulnerat uns drets regulats a la cons-
titució i a l’estatut. Tots podríem tenir 
una carta pel jutge Llarena. 
*regidora d’ErC

transparent, demòcrata i que donem 
molta importància a la transversali-
tat i a la implicació de les bases. Del 
que es tracta a partir d’ara és de reco-
llir les idees i plantejaments que han 
anat apareixent, valorar-los i treba-
llar-los en espais de debat amb la base 
associativa del partit. També tenim 
la voluntat d’obrir-ho a la ciutadania 
perquè tothom qui vulgui pugui con-
tribuir amb nosaltres a traçar el model 
de municipi que volem. Per nosaltres, 
això no va de noms ni de partits. Va 
sobre quelcom molt més important i 
valuós que tot això: Castellar.
Aquesta és la nostra manera de fer, 
i en aquest sentit, tothom qui vulgui 
participar, sigui associat/simpatit-
zant o no, sigui votant nostre o no, 
serà benvingut.
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organització: 
cantem Àfrica, centre de Formació i 
creació artística artcàdia, cor sant 

esteve i di-versions cor de gospel

Col·laboració: 
ajuntament i escola el casal

“marama o la flor DE l’EsPEranÇa” 
conte de Josep lluís Badal a partir de cançons tradicionals africanes. 
amb la participació de: artcàdia, cor sant esteve i di-versions cor de gòspel

Diumenge 18 de març · 12 h
Auditori Municipal Miquel pont

Preu: 6 € (entrada anticipada, 4 €). 
Venda anticipada d’entrades a:    
· queviures mañosa 
   (c. sant llorenç, 5, de 8 a 13 h i de 17 a 20 h)
· Centre de formació i Creació artística artcàdia  
   (c. retir, 37, de dl. a dv. de 16.30 a 20.30 h)
· Escola El Casal 
   (c. Forn de raig, 37, horari de secretaria)

+ info: www.castellarvalles.cat  

esports

El Cb Colobrers segueix 
líder a la lliga Catalana

repartiment de punts entre el cB 
colobrers i el cB guinardó. els lo-
cals van aconseguir la victòria a la 
primera partida (356 punts i 27 bit-

lles a 330 punts i 21 bitlles), però els 
barcelonins s’emportaven la segona  
(363 punts i 30 bitlles a 380 punts 
i 31 bitlles). Tot i l’empat, el colo-
brers segueix al liderat del grup 7 de 
la lliga catalana amb un marge de 
set punts sobre el segon classificat.

bernat garcia, tercer a sant 
andreu de la barca

el pilot de Bmx, Bernat garcia, va 
aconseguir la tercera posició al des-
cens de sant andreu de la Barca, en 
la categoria màster 30. el castella-

renc, que arribava de quedar quart 
a l’endubitem de l’open d’espanya 
d’enduro, va explicar que “a la final, 
amb el circuit més sec, he pogut re-
baixar el temps, que m’ha permès 
mantenir la tercera posició en la 
meva categoria”. 

Esforç, treball i victòria merescuda 
L’HC Castellar aconsegueix els tres punts enfront del Reus Deportiu B en un partit d’alta tensió guanyant 7-6

El trepidant partit viscut dissabte  
entre l’HC Castellar i el Reus Depor-
tiu B va saldar-se amb victòria cas-
tellarenca per la mínima (7-6), en un 
‘match’ on els de Fidel Truyols van 
aconseguir sumar tres punts vitals 
per sortir de les últimes posicions de 
la taula. La despòtica actuació d’un 
dels jugadors visitants va encendre 
els ànims de la grada, en un final del 
partit molt calent.

El filial de l’actual campió d’Eu-
ropa sortia al terratzo imposant un 
altíssim ritme de joc, que els locals 
aconseguien frenar amb un bon ordre 
defensiu. El porter Sergio Ruiz aconse-
guia refusar tres pilotes gairebé con-
secutives als primers minuts i Jordi 
Vegas feia de revulsiu anotant un gol 
des del seu camp, amb un fort xut al 
minut quatre.

Els roig-i-negres no abaixaven 
el ritme però el mur defensiu tanca-
va espais i forats per evitar la iguala-
da. Gerard Tantiñà sorprenia la defen-
sa rival al minut 10, amb un xut des de 
la frontal que significava el segon pels 
de casa. Quan més compromès es tro-
bava l’equip de Truyols, el gol donava 
oxigen per seguir lluitant.

20 segons després, Armand 
Plans rebia l’assistència del capità 
Marcel Montllor per fer el tercer, dei-
xant noquejat al rival i gaudint de la 
màxima efectivitat (3/6).

El partit es començava a igualar 
i a 8:35 pel final de la primera, els gra-
nes cometien un penal aprofitat per 
retallar distàncies. Al cap de tres mi-
nuts, Xavi Vernet veia la targeta blava 

 albert san andrés

armand Plans lluita una pilota amb la defensa del reus Deportiu al Dani Pedrosa. || a. san andrés

per una falta a destemps. Els tarra-
gonins però, desaprofitaven el penal, 
amb una gran intervenció de Ruiz. Un 
minut després, jugant en superioritat 
Eudald Cañete posava el 3-2 al marca-
dor. El jugador celebrava el gol provo-
cant a l’afició local, fent gestos amb les 
mans. Tot i això, el Dani Pedrosa no 
queia en la provocació.

La reacció dels visitants no feia 
trontollar l’equip i Montllor ampliava 
l’avantatge a 30 segons del final amb 
un gol a la contra (4-2)

La segona començava amb un 
penal sobre Vegas al minut dos, que 

el mateix jugador desaprofitava. Tres 
minuts després però, es rescabalava 
anotant un gol d’antologia: sol davant 
del porter, elevava la pilota tres pams 
de terra i després de dos tocs l’enfons-
ava a la xarxa. El golejador li tornava 
la jugada a Cañete celebrant el gol de 
la mateixa manera.

Per acabar-ho d’arrodonir, Xavi 
Almohalla anotava una contra un 
minut després (6-2) i enfonsava als 
reusencs, forçats a demanar temps 
mort. Encara amb 17 minuts pel da-
vant, el Reus Deportiu encara no havia 
dit l’última paraula i només li feia falta 

un minut per retallar distàncies i dos 
més per posar l’ai al cor amb el 6-4.

Però Truyols feia sortir a pista a 
l’Armand Plans, que assistit per Tan-
tiñá feia el setè dels granes i donava 
certa tranquil·litat, només 25 segons 
després. En una fase boja del partit, els 
castellarencs cometien la desena falta 
i Cañete mostrava la seva qualitat ano-
tant la pena, però no sense abans des-
gavellar al públic. El jugador, que ha dis-
putat tres partits amb el primer equip 
aquesta temporada, marxava cap a la 
banqueta a beure i poc després agafa-
va la pilota col·locada al punt de penal 

per començar a fer tocs d’estic a l’aire. 
Farts de les provocacions del jugador 
de Ripoll, la grada li recriminava i sense 
acabar content, el 9 del Reus li dedi-
cava el gol al públic local, davant d’un 
àrbitre que no era capaç de frenar el 
comportament desafiant del jugador.

Amb el 7-5 el partit s’obria enca-
ra més i les contres eren la tònica du-
rant alguns minuts. Vegas cometia un 
penal després de tractar de frenar una 
contra i Cañete, tornava a anotar fent 
de les seves. El 7-6 amb poc més de set 
minuts pel davant posava la màxima 
emoció al partit. Cap dels dos equips 
era capaç de moure el marcador.

El partit s’acabava amb polèmi-
ca, ja que “l’heroi” de la nit s’encarava 
amb diversos jugadors locals i la grada, 
farta de les ximpleries provocades per 
l’ego d’un nen de 20 anys, l’acabava in-
sultant. Les recriminacions dels juga-
dors reusencs no rebien més que els 
típics insults de la grada i els respon-
sables locals aconseguien que el pro-
blema no fos a més.

“Hem tingut el premi a l’es-
forç i a la confiança que feia dies que 
perseguíem. L’equip es mereixia 
aquesta victòria” ha explicat Truyols 
després del partit. “L’encert, normal-
ment la nostra mancança, ha estat 
la virtut. Hem sabut patir, refent 
l’equip davant d’un equip superi-
or i que ens ha fet treballar molt” 
ha defensat.

L’equip grana, necessitat d’una 
victòria d’aquesta mena, aconsegueix 
una victòria de prestigi que Truyols 
“esperava” des de feia temps, ja que 
“els nois treballen molt i han fet dos 
partits molt dignes enfront dels dos 
primers classificats”. 
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El derbi vallesà entre el CE Sabadell 
B i la UE Castellar va acabar igual 
que va començar: amb empat sense 
gols. Després d’aconseguir la sego-
na victòria de la temporada enfront 
del Lloret (2-1), els de Juan Antonio 
Roldán van sumar per segona jorna-
da consecutiva -encara no havia pas-
sat aquesta temporada- en un partit 

La Unió Esportiva perdona al descompte (0-0)

La UE Castellar 
puntua per segona 
jornada consecutiva 
que va poder guanyar 
al descompte

  albert san andrés

fUtbol | 1A CATALAnA

Carlos saavedra va ser un dels millors del partit a sabadell. ||a. san andrés

en el qual podrien haver sumat els 
tres punts, després d’un remat als 
núvols de David López al 93.

Amb les baixes habituals en 
l’onze inicial i sense Jairo Díaz, que 
deixa l’equip fins a final de tempora-
da, el tècnic castellarenc havia d’alie-
nar al porter del juvenil, Xavier Uren-
da, ja que Alberto Serrano es llevava 
amb torticoli.

El substitut del substitut qua-
llava però, una bona actuació en un 
partit on els homes de Carlos López 
anaven a remolc durant els 90 mi-
nuts i era la Unió Esportiva qui cre-
ava les millors ocasions.

Al 22 de la primera un triple 
remat acabava a les mans de Joan 
Fernández, que es feia un fart d’es-
cridassar la defensa. Carlos Saa-
vedra i David López aconseguien 
desbordar la defensa del filial arle-

quinat, que arribava al partit plagat 
de baixes. El fort vent present al Mu-
nicipal Olímpia, deslluïa el joc dels 
dos equips que arribaven al final del 
temps reglamentari sense gols. Dani 
Quesada, que sortia per jugar els úl-
tims cinc minuts, assistia a López a 
l’àrea petita, però la ‘Locomotora de 
Sentmenat’ es passava de frenada i 
enviava la pilota als núvols, en l’oca-
sió més clara del partit.

“Hem estat superiors en tot 
el partit. No ens han fet gairebé 
ocasions i marxem amb mal gust 
de boca perquè hauríem d’haver 
guanyat” va explicar el tècnic cas-
tellarenc després del derbi.

El Castellar, que va aconseguir 
el primer punt de la lliga al partit 
d’anada enfront dels arlequinats, 
aconsegueix sumar també el pri-
mer fora de casa contra l’equip veí. 

fUtsal | 3A DViSió

Quim Juncosa trenca la mala ratxa amb dos gols

El taronja fa sumar 
un punt al seu equip 
davant del Mataró (2-2)

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va 
trencar la ratxa de set jornades sense 
aconseguir puntuar, amb un empat a dos 
enfront del Ciutat de Mataró, a domicili. 
Els de Darío Martínez segueixen aconse-
guint els punts lluny del Joaquim Blume i 
enfilen la recta final del campionat.

L’idil·li del FS Castellar amb la seva 
afició potser no passa pel millor moment. 
Lluny queden aquells plens absoluts en 
els partits classificatoris de la Copa Ca-
talunya de fa dues temporades i sembla 
que l’equip ho nota. Les estadístiques ho 
diuen tot: cinc punts en 22 jornades i tots 
ells sumats lluny de casa.

Els dos empats aconseguits -FE 
Grama i Ciutat de Mataró- i la victòria 
-Montsant- han estat en partits jugats a 
domicili. Al Blume, el balanç és contun-
dent: zero punts de 33 possibles en onze 
jornades.

Davant del Ciutat de Mataró, la his-
tòria semblava que no canviaria gaire. 
Després de 16 minuts de lluita, el local Al-
bert Carmona aconseguia el primer gol 
pels groc-i-negres, resultat amb el qual 
s’arribava al descans.

La segona no començava gaire mi-
llor i al minut tres, Javier Capilla acon-
seguia el segon per l’equip entrenat per 
Joan Serra.

Però recordant les temporades an-
teriors de la ‘Taronja Mecànica’, l’equip 
treia la casta i l’orgull per seguir compe-
tint. En un equip ple de jugadors de la 
pedrera del club, no podia ser un altre, 
que l’última perla sorgida, Quim Junco-

sa, que retallava diferències a quatre mi-
nuts del final.

Creient fins a l’últim moment, el jove 
jugador aconseguia un empat ‘in extre-
mis’ que feia sumar el cinquè punt de la 
temporada a l’equip de Darío Martínez.

Amb la salvació matemàticament 
possible -resten vuit jornades i 24 punts- 
l’equip vol seguir competint per com a 
mínim aconseguir un miracle i deixar el 
fanalet vermell del grup 1 de Tercera Di-
visió. Amb el Lloret a 13 punts, els cas-
tellarencs hauran d’enfrontar-se a set 
dels 10 primers classificats i només el 
Premià -avant-penúltim- serà un rival 
més assequible.

De moment, aquesta setmana els 
de Martínez descansaran per tornar el 
cap de setmana anterior a la Setmana 
Santa, on el CE Vacarisses haurà de pas-
sar pel Blume en l’horari habitual (dissab-
te, 18:30).  ||  a. san andrésquim Juncosa en un partit al Joaquim blume. || a.san andrés
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tauler d’anuncis municipal

+ info: 
www.castellarvalles.cat

+ info: 
https://seu.castellarvalles.cat 

+ info i insCriPCions: 
tel. 93 714 40 40 (fUE), 
a/e fue@castellarvalles.cat  

+ info: 
saC (El mirador) i tel. 93 714 40 40

És obert el termini perquè qualse-
vol entitat sense afany de lucre (as-
sociacions, fundacions o grups de 
persones físiques) pugui sol·licitar 
subvenció per a la realització d’ac-
tivitats o actuacions a Castellar del 
Vallès durant l’any 2018.

termini de sol·licitud obert fins al 
5 d’abril, electrònicament.

Consulteu les bases reguladores de 
les subvencions i la documentació 
relacionada a: https://seu.caste-
llarvalles.cat/33033/tramit/91/

fins al 8 de maig és obert el termini 
per presentar sol·licituds de subven-
cions a projectes de cooperació in-
ternacional per al desenvolupament 
per a l’any 2018. Cal presentar elec-
trònicament una instància genèrica 
adjuntant el formulari de sol·licitud 
i la documentació requerida. 

podeu consultar les bases de la con-
vocatòria al web municipal: 
https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/221/ 

Jornada a càrrec de Ramon Este-
ban, de la Consultoria Koymark. 
Entre d’altres, es definirà què i qui 
és el venedor, quines en són les ca-
racterístiques i com ha de desenvo-
lupar la seva tasca, es mostraran les 
diferències entre el venedor efectiu 
i qui no ho és i es clarificarà quan 
acaba el procés de compra.

Dia: dijous 22 de març
Horari: de 9.30 a 13.30 h
lloc: Sala d’Actes del Centre de 
Serveis.

Utilitza el servei d’assessorament 
gratuït i personalitzat sobre clàu-
sules abusives dels bancs que ofe-
reix l’Ajuntament a través de pro-
fessionals del Col·legi d’Advocats 
de Sabadell. 
Properes dates: 20 de març, 24 
d’abril, 29 de maig, 26 de juny i 31 
de juliol.
Lloc: OMiC (El Mirador), de 15.30 
a 19.30 h. 
És imprescindible demanar hora al 
SAC (El Mirador). 

sUbVEnCions a Entitats sUbVEnCions a 
ProJECtEs CooPEraCió 

“Com sEr Un 
VEnEDor EfECtiU?” 

rEClamaCions 
ClàUsUlEs abUsiVEs 

lUDotECa obErat PEr 
VaCanCEs

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

obrim per setmana santa!
Dies: dilluns 26, dimarts 27 i dime-
cres 28 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

Activitats adreçades a:
• Infants de 3 a 12 anys
• Famílies amb infants de totes les 
edats (també menors de 3 anys)

preu: 7 € en efectiu la mateixa tarda. 
També es pot utilitzar l’abonament 
de 10 sessions.

esports bàsquet

Sumar per seguir 
sent líders (73-64)

El CB Castellar no 
falla enfront del 
CB prat i suma la 
cinquena victòria 
consecutiva

L’equip de Raúl Jodra va aconseguir 
una nova victòria en lliga per sumar 
la cinquena consecutiva, igualant la 
millor ratxa de la temporada. El CB 
Castellar va superar al CB Prat per 73 
a 59 i segueix al capdavant de la taula.

El CB Prat és un d’aquells rivals 
incòmodes que sense adonar-te’n et 
pot capgirar un partit. Això és el que 
Raúl Jodra va voler evitar en el partit 
jugat diumenge al Pavelló Puigverd, 
aconseguint una treballada victòria 
que a punt va estar d’escapar-se al 
tercer quart.

L’equip groc-i-negre, immers en 
el millor moment de la temporada, ha 
aconseguit l’equilibri entre l’atac i la de-
fensa. Si bé l’equip de Jodra és l’equip 
amb millor balanç ofensiu de la cate-
goria, amb 1675 punts -127 més que 
l’Almeda, el segon millor-, la gran ca-
rència era el joc defensiu, tot i que pel 
joc ràpid que l’equip està practicant 
aquesta temporada no passava de ser 
més que una conseqüència, quedant 
en un segon nivell.

Tot i això, després d’assimilar 
el sistema tàctic, el CB Castellar ha 
aconseguit que cap rival passi dels 
70 punts en els últims quatre partits 
-amb una mitja de 64 punts- frenant 
així l’estadística que els deixa com la 
tercera pitjor defensa de la categoria, 
havent encaixat 1487 punts, només pel 
davant d’equips de la part baixa com 
el JAC Sants B (1495) i el CB Vilade-
cans (1500).

Enfront del CB Prat, filial de 
l’equip de LEB Or, els de Jodra co-
mençaven capgirant un parcial inicial 
de 2-8, per deixar sense anotar als del 
Baix Llobregat en l’última part del pri-

  albert san andrés

bàsqUEt |  1A CATALAnA

Joelvin Cabrera dirigint el joc del seu equip en un partit al Puigverd. || a. san andrés

mer quart. Amb un 8-14 favorable, els 
castellarencs començaven un segon pe-
ríode on tres triples de Joelvin Cabre-
ra, David Junyent i Albert Cadafalch 
decantaven la balança pels de casa i 
asseguraven una renda de 20 punts.

Els del Prat però reaccionaven 
amb un parcial de 9-0, que els torna-
va a ficar en el joc, per arribar al des-
cans amb un 36-23.

Però era al tercer on ni tan sols 

la punteria des del perímetre de Ca-
dafalch aconseguia salvar un escan-
dalós parcial de 4-20, que capgirava 
el lluminós pels blanc-i-blaus (40-43).

Un triple de Cabrera tornava a 
igualar i feia despertar als locals, que 
anotaven 10 punts als tres últims mi-
nuts, per cap del rival.

Jodra asseia a Jordi Navarro i 
a Marquie Smith, donant minuts als 
jugadors de la banqueta, que tot i l’es-

glai, aconseguien arribar set per sobre 
a l’últim quart.

Els groc-i-negres tornaven a cen-
trar-se a l’últim període, aconseguint 23 
punts per 16 del rival i signant el 73-59 
final, que els permet sumar la cinque-
na victòria consecutiva i seguir al cap-
davant de la taula, una jornada més.

El pròxim rival serà el CB Roser 
B a la pista de l’Estació del Nord de 
Barcelona.  
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lloret - Vic 1-2
Farners - manresa 2-1
sant cugat - Banyoles 0-0
Fe grama - can Vidalet 0-2
sabadell b - UE Castellar 0-0
cardedeu - sant Juan m. 0-2
Júpiter - mollet 0-2
la Jonquera - llagostera B 2-0
malleu - montañesa 1-2

cerdanyola - riudebitlles 4-2
masquefa - sant Just 3-5
andorra - sentmenat 0-5
Bell-lloc - caldes m. 3-1
santa perpètua - Juneda 1-4
monjos - reus ploms 5-6
HC Castellar - reus Deportiu 7-6
Vendrell - sant cugat 4-4

arrahona - ripollet 1-5
estel - montsant 1-2
Vacarisses - lliçà 6-3
C. mataró - fs Castellar 2-2
isur - montcada 7-4
sant cugat - sant Joan V. 3-4
arrels - lloret 4-2
premià - Fe grama ajornat

Jac sants B - aese 75-84
claret - gavà 65-64
collblanc B - olesa 74-55
almeda - Tecla sala 77-62
Viladecans - sedis 65-68
Cb Castellar - Prat 73-59
la palma - roser B 78-59
sant Boi - sant Joan despí 50-65

fUtbol fUtbol sala bàsqUEt HoqUEi Patins
1A CATALAnA · gRUp i · J24 TERCERA DiViSió · gRUp i · J22 1A CATALAnA· gRUp ii · J21 1A CATALAnA · gRUp B · J22

Fe grama 54 24 16 6 2
ce manresa 46 24 14 4 6
cF montañesa 42 24 12 6 6
Vic uec 40 24 10 10 4
ue llagostera B 38 24 10 8 6
cF can Vidalet 37 24 9 10 5
ce Farners 37 24 11 4 9
aec manlleu 36 24 10 6 8
ue la Jonquera 36 24 10 6 8
san Juan at. de m.  34 24 10 4 10
ce sabadell B 30 24 8 6 10
cF lloret 26 24 7 5 12
cF mollet 26 24 7 5 12
ce Júpiter 26 24 6 8 10
Fc cardedeu 25 24 6 7 11
ce Banyoles 25 24 6 7 11
sant cugat Fc 22 24 5 7 12
UE Castellar 11 24 2 5 17

isur Fs 52 22 16 4 2
ripollet Fs 50 22 16 2 4
cFs montcada 44 22 14 2 6
Fe grama 42 21 12 6 3
Fs montsant 38 22 12 2 8
estel Vallseca 36 22 11 3 8
ce Vacarisses 35 22 10 5 7
g. arrahona Fsc 32 22 10 2 10
aeFs arrels 31 22 9 4 9
s. Joan de V. Fs 30 22 8 6 8
 cFs ciutat de m. 29 22 9 2 11
sant cugat Fs 23 22 7 2 13
Futsal lliçà d’a. 19 22 5 4 13
premià de mar cFs 18 21 6 0 15
lloret costa Brava 18 22 6 0 16
fs Castellar 5 22 1 2 19

Cb Castellar   21 16 5
aese  20 17 3
Bàsket almeda  21 14 7
cB la palma  21 14 7
Bàsquet sant Boi   21 14 7
collblanc-Torrassa B 20 13 7
cB prat   21 11 10
cB gavà  21 11 10
ue claret  21 10 11
sedis Hidrology  21 10 11
Bc Tecla sala  21 8 13
Jac sants B  21 7 14
cB roser B  21 6 15
Bc sant Joan despí   21 6 15
nou Bàsquet olesa  21 6 15
cB Viladecans  21 4 17

ClassifiCaCió  PJ Pg PPClassifiCaCió Pt PJ Pg PE PP ClassifiCaCió Pt PJ Pg PE PP ClassifiCaCió Pt PJ Pg PE PP

cn reus ploms 52 22 16 4 2
ll-llista Juneda 50 22 16 2 4
Hc sant Just 46 22 14 4 4
Hc sentmenat 40 22 13 1 8
cerdanyola cH 38 21 12 2 7
ce Vendrell 37 22 11 4 7
reus deportiu 32 22 10 2 10
cH s. perpètua 31 22 9 4 9
cp monjos 30 22 10 0 12
cp Bell-lloc 29 22 9 2 11
cp riudebitlles 25 22 7 4 11
pHc sant cugat 25 22 7 4 11
andorra Hc 22 22 6 4 12
HC Castellar 20 21 6 2 13
caldes montbui 17 22 5 2 15
cp masquefa 9 22 2 3 17

fUtbol (UE Castellar)

DissabtE 17 març
Pepín Valls
17:00    juvenil a – Júnior Fc

DiUmEngE 18 març
Pepín Valls
12:15    amateur a – sant cugat Fc

agEnDa
DEL 16 AL 22 DE MARÇ

bàsqUEt (Cb Castellar)

DissabtE 17 març
Partits a fora
19:00   cB roser B -  sènior a

DiUmEngE 18 març
Pavelló Puigverd 
19:00    sènior B – E. i. School

HoqUEi (HC Castellar)

DiUmEngE 18 març
Partits a fora 
17:30  pHC S. Cugat -  sènior A

rUgbi (rC Castellar)

DissabtE 17 març
Pistes d’atletisme Colobrers
16:00  Anoia-Castellar– Terrassa

VÒlEi (fs Castellar)

DissabtE 17 març
Partits a fora 
20:30    sènior masc. – Ametlla
partits a fora
19:30   CV Mataró -  sènior A fem 
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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

Del 08 al 13 de març

Es necessita:
· Administratiu/va comptable (mitja jornada)
· Ajudant/a de graella (caps de setmana)
· Ajudant/a de maquinista
· Ajudants de cabrer
· Ajudants de cuina
· Controlador/a de qualitat
· Dependent/a carnisseria i xarcuteria
· Director/a de lleure (dissabtes tarda)
· Encarregats/des local hostaleria 
· Expenedor/a – venedor/a estació de servei
· gestor/a comercial
· Mecànic/a i elèctric/a de carretons elevadors

· Mecànic/a muntador/a
· Monitor/a de lleure (dissabtes tarda)
· netejador/a a domicili
· netejador/a industrial i vidres
· Oficial/a serralleria, fabricació i muntatge
· Operari/ària control numèric CnC
· perruquer/a
· project manager junior
· Supervisor/a d’obra
· Torner/a convencional
· Transportista camió cisterna

cultura

Cinema per diumenge a la 
tarda, amb la pel·lícula ‘Call 
me by Your name’

diumenge, a les 16.15 h i a les 18.45 h 
s’ha previst la projecció de ‘call me by 
Your name’ a l’auditori municipal. el 

film, dirigit per l’italià luca guadagni-
no, explica la història d’elio perlman (Ti-
mothée chalamet), un jove de 17 anys, 
que passa l’assolellat estiu de 1983 a 
una casa de camp dels seus pares, al 
nord d’itàlia. la història segueix, dins 
el gènere de drama romàntic. 

Corona d’espinacs al 
programa quins fogons
aquesta setmana  les noies fogone-
res  ens porten una recepta salada 
que ens farà quedar la mar de bé 
en un sopar amb amics. es tracta 
d’una corona de pa farcida d’espi-

nacs amb panses, mató i ametlles. 
un plat vegetarià que ens servirà per 
picar o per substituir la pizza dels 
divendres.  podeu veure’n el vídeo 
al Facebook  i instagram de quins 
Fogons, a lacTual.cat i al  canal 
de Youtube de l’actual.

Concert solidari de Cantem àfrica

Diumenge, a les 12 h, l’Auditori Municipal 
acull la cantata Marama o la flor de l’espe-
rança, un projecte liderat per Cantem Àfri-
ca que anirà a càrrec del Centre de For-
mació i Creació Artística Artcàdia, el Cor 
Sant Esteve i Di-versions Cor de Gòspel, 
a favor d’una causa solidària. “Tots els 
guanys es destinaran a l’orfenat La Joie 
des Orphelins, a Senegal, i al centre de 
menors del carrer Hlayiseka, a Moçam-
bic, amb els quals coopera Cantem Àfri-
ca”, diu Mariona Mas, una de les impulso-
res de la posada en escena de l’espectacle 
a Castellar, que agraeix “la implicació de-
sinteressada de les tres entitats esmen-
tades, a més de la de l’Ajuntament, en 
qui hem trobat tota la complicitat per 
tirar-ho endavant”.

L’espectacle Marama o la flor de l’espe-
rança és un dels molts que lidera Cantem 
Àfrica. Reunirà una seixantena de perso-
nes a l’escenari, que s’aniran alternant. Hi 
haurà dos músics africans, un percussio-
nista i una cantant i ballarina, un pianista, 
les veus del cor infantil Sant Esteve i les 
veus adultes del cor Di-versions. 

“La proposta parteix de la selecció 
de deu cançons tradicionals africanes”, 
segueix Mas, “cinc del Senegal i cinc més 
de Moçambic”, en concret d’origen man-
dinga, wòlof, xangana i ronga. Són cançons 
que parlen de temes universals, “de coses 
properes, de temes humans”, dels in-
fants, les mares que treballen al camp, ri-
tuals de diverses comunitats, del coratge, 
de la valentia, de l’esforç i, fins i tot, de la 
mort. Per lligar aquesta selecció de melodi-
es i fer-les atractives per als infants, “vaig 
demanar a Josep Lluís Badal, amb qui 
m’uneix una bona amistat, un conte que 

nens i nens de l’orfenat la Joie des orphelins, al senegal, on l’entitat Cantem àfrica coopera.  || cedida

El Cor Sant Esteve, Artcàdia i Di-versions Cor de gòspel oferiran diumenge la cantata ‘Marama o la flor de l’esperança’

les pogués entrellaçar”, reconeix Mas. 
El conte narra la història d’una nena 

nascuda d’una gota de pluja en plena saba-
na africana. Amb els seus amics, emprèn 
un viatge a la recerca de Sethemba, la flor 
de l’esperança, que custodia la terrible i te-
mible gran serp pitó Imotara. Al llarg del 
seu viatge, coneixen altres nens i contra-
des, viuen unes quantes aventures fins a 
arribar al cau de la serp, amb qui s’enfron-
ten fins a aconseguir la flor de l’esperança, 
que plantaran a l’ombra d’un vell baobab 
perquè doni il·lusió i esperança a tots els 
nens i nenes del món.

Marama o la flor de l’esperança és un 
treball coral que ve avalat per tot el materi-
al que Cantem Àfrica, a través de la Funda-
ció Main i l’Associació Afrocatalana d’Ac-
ció Solidària, posa a l’abast dels projectes 
solidaris. Jordi Lluch, músic i director de 
formacions corals diverses també partici-
pa al projecte, que fusiona  el cant i Àfrica 
amb aquesta proposta de cançons tradici-
onals africanes, que han estat harmonit-
zades per part de compositors catalans de 
prestigi com Albert Guinovart, Baltasar 
Bibiloni i Jordi Domènech, entre d’altres.

L’objectiu final és “presentar una 
activitat solidària a través de la músi-
ca, que uneix molta gent”, segons Mas, 
promovent el sentiment de solidaritat vers 
situacions de greuge que viuen els infants 
d’arreu. Amb la música i les històries es 
dona a conèixer la situació de la infància 
a diferents països de l’Àfrica. 

Expressament, s’han editat dos lli-
brets de partitures, “un que ofereix el re-
pertori per a cor  infantil, i l’altre, per a 
cor mixt”, diu Mas.  També s’han enregis-
trat les cançons en un CD, que sortirà al 
maig, i s’està preparant l’edició del conte 
de Josep Lluís Badal, amb il·lustracions, 
que es vendrà conjuntament amb el CD. 

 marina antúnez

Dissabte, 3a edició dels 
‘Petits concerts de st Josep’

aCCió mUsiCal CastEllar

Aquest dissabte al matí, en el marc de la festa 
de Sant Josep, Acció Musical Castellar, amb la 
col·laboració d’Artcàdia, els Gegantets El Sol i 
la Lluna de l’ETC i l’Ajuntament, ha organitzat 
durant el matí unes petites actuacions sota 
el nom de Petits Concerts de Sant Josep que 
començaran a les 10. 30 h, a la plaça Major 
(davant del Casal d’avis). A les 11.45 hores hi 
haurà xocolatada infantil i ball dels gegantets.
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Per segon any consecutiu, el Ball de Gi-
tanes es va caracteritzar per la innova-
ció. La 43 edició d’aquesta festa es va 
celebrar diumenge al Pavelló Joaquim 
Blume i va acollir prop de 200 persones. 
Acompanyades per la cobla Nova del Va-
llès, hi van participar les cinc colles de 
la temporada 2018: la de petits, la d’in-
fantils, la de joves, de solters i d’arrelats.

La jornada va durar 1 h i 45 minuts 
i va arrencar amb una primera entrada 
conjunta de totes les colles per iniciar la 
presentació del Ball de Gitanes, un dels 
darrers canvis que s’han aplicat a l’edi-
ció d’enguany. A continuació, van ballar 
els infants de 3 i 4 anys, seguint el ritme 
de ‘El Joan Petit quan balla’. “El plan-
ter, la llavor d’aquesta dansa nostra i 
tan bonica de mantenir”, en paraules 
d’Albert Cornet, presentador.

Els van seguir la Colla de Petits, de 
6 a 9 anys, que van ballar les peces tra-
dicionals de Ball de Gitanes i que van in-
troduir les innovacions d’aquesta tem-
porada. “Sense abandonar la tradició, 
afegim innovació per engrescar el jo-
vent”, explicava Albert Cornet.

melodies modernes

Com ja va avisar la presidenta de l’en-
titat de Ball de Gitanes de la vila, Rosa 
Lladós, la 43a edició va portar melodi-
es modernes a la cerimònia, temes de 
rock, pop, rumba transgressora i, fins 
i tot, algun ritme de reggaeton, com la 
cançó ‘Despasito’. El grup estrella va ser 
Txarango. Aquesta aposta valenta con-
viu amb la tradició del Ball de Gitanes 
a la vila, el naixement de la qual es data 
al segle XIX. A més, el temps de durada 
d’aquesta edició es va reduir gairebé a 
la meitat anys anteriors.

La Colla dels Infantils, de 9 a 13 
anys, va interpretar les tradicionals 

Les castanyoles conviuen amb la 
rumba transgressora al Ball de gitanes
L’entitat, que va omplir el pavelló Joaquim Blume, va introduir diverses innovacions

  guillem Plans

ball DE gitanEs | pAVELLó JOAQUiM BLUME

moment de l’espectacle ‘faboo, 

l’encant de la imaginació’. || cedida

tEatrE | CRòniCA ‘FABOO’

Cossos que semblen 
el que no són

L’espectacle ‘Faboo, l’encant de la imaginació’, 
de la companyia Escena Creativa SL, va reu-
nir diumenge 85 persones a l’Auditori Muni-
cipal. La proposta va sorprendre l’audiència 
per la posada en escena, del tot minimalista, 
composta tan sols per dues actrius, només 
insinuades, i algun element geomètric bàsic, 
que van donar forma a un personatge, Faboo, 
i el seu univers. Tot això lligat a sons guturals 
i gestuals, que confereixen vida a l’imagina-
ri, formes que prenen vida autònoma, cossos 
que no semblen el que són, més que no són 
el que semblen.

L’obra parteix de la mateixa vida del 
personatge Faboo, que és en un primer mo-
ment un bebè que explora els elements que 
l’envolten i que té els seus fantasmes, pors, il-
lusions i, sobretot, una gran innocència. Els 
responsables del muntatge aconsegueixen 
que els ulls de l’espectador deixin de veure-
hi una noia ajaguda, amb unes cames, mitja 
garrafa, uns guants, tots blancs, per veure-hi 
Faboo, l’extraterreste, la forma sense nom que 
interactua amb ell mateix, amb l’entorn im-
mediat i que interpel·la el públic amb un llen-
guatge que no s’ajusta a cap llengua concreta.

Al principi, els nens i nenes que veuen 
aparèixer Faboo resten en silenci, intentant 
entendre o desxifrar què és el que tenen a l’es-
cenari. Un dels infants crida: - No fas por!. I 
a escena ja no hi ha cap actriu ajaguda, des 
d’aquell moment hi ha un personatge estra-
folari, un bebè, un adolescent, una mare amb 
un fill. El fil de vida que creix en la justa mesu-
ra a l’Auditori, sense arribar a cansar ni avor-
rir, i convenç, sobretot per ser un espectacle 
diferent del que tradicionalment s’associa al 
familiar..  ||  marina anTúnez

la colla dels solters va oferir moments d’un dinamisme espectacular. || q. pascual

peces que caracteritzen els Balls 
de Gitanes del Vallès, la ‘Xotis’ i la 
‘Jota’. Els Joves, de 14 a 18 anys, van 
precedir la contradansa, que es va 
dividir en dues parts, a la primera 
de la qual les colles es presentaven 
i, a la segona, cadascuna ballava 
enmig de la pista. La lluïda inter-
pretació va aportar dinamisme a 
la cerimònia.

Els Arrelats van ballar la 
maxurca de Castellar, composta 
especialment per Joan Roca; i, en 
el cas del ball d’innovació, una peça 
de pop, ‘September’, d’Earth, wind 
and Fire. “La cançó es correspon 
amb l’època en què els integrants 
d’aquesta colla estàvem més hi-

peractius”, va bromejar Albert Cor-
net. Després, es va dur a terme el Ball 
de Rubí. Tot seguit, la Colla de Sol-
ters, va sorprendre el públic amb la 
incorporació en el seu repertori de la 
cançó d’ Strombers, ‘Toca el cel amb 
la mà’, que va acabar amb un castell de 
dos pisos. “Aquí es nota la joventut i 
l’empenta!”, apreciava el presentador. 
La coreografia del mestre Joan Casa-
mada no va deixar indiferent a ningú 
dels presents. 

Per acabar, no va faltar la Pava-
da, una cloenda en què es convida el 
públic a formar part de l’últim ball, un 
final de festa que va traslladar la gen-
tada de les grades a la pista del pavelló 
Joaquim Blume. 

porta ja 
celebrant-se la 

festa del ball de 
gitanes

EDiCions

43
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La Ruleta 
del Mercat
Dissabte 17 de març

Fes les teves compres al 
Mercat del 12 al 17 de març i 
participa-hi!*
*La suma dels tiquets ha de ser 
com a mínim de 30 €A partir de les 11 h i fins a 

esgotar existències.

cultura

El grup Macedònia, liderat pel músic 
castellarenc Dani Coma, ha rebut el 
Premi Enderrock per votació popu-
lar al Millor disc per a públic familiar 
2017. “No ens ho esperàvem, perquè 
era només el primer disc de la nova 
generació”, diu Dani Coma, tot i que 
també reconeix que, “amb el temps, 
n’hem anat aprenent”.

Reconeixen que és un goig per 
les noies poder seure al costat dels 
grans com Txarango, Manu Guix, 
Love of Lesbian, entre d’altres pre-
miats. Per Macedònia, aquests pre-
mis “ens aporten un primer reco-
neixement, a més, tota la professió 
ha conegut la nova generació”. 

guardó per a Macedònia
S’endú el premi per votació popular al Millor disc per a públic familiar

músiCa | pREMiS EnDERROCK

  marina antúnez

bibliotECa | inFAnTiL

Contes infantils amb Sílvia Ricart

El proper dissabte, 17 de març, la rondallaire infantil Sílvia Ricart, coneguda ar-
tísticament com la Pepa Florida, torna a visitar la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort amb una nova proposta. La sabadellenca explica ara la història titulada ‘El 
tresor més gran’. 
Hi ha tres cofres plens de joies i monedes amagats en illes desertes o al fons 
del mar, però el tresor més gran de tots, el que té més valor, és el de tenir amics 
amb qui passar estones de tots els colors. I és que ja ho diuen els savis, qui té 
un amic té un tresor. 
És per això que la Pepa Florida arriba a Castellar carregada d’històries tendres 
i divertides sobre l’amistat, contes de persones, animals i, fins i tot, estris de 
cuina que comparteixen somnis i cabòries i que s’estimen tal com són. Aquest 
cop, la Pepa vindrà acompanyada per titelles que ens deixaran bocabadats. 
En total, hi haurà cinc històries incloses a la sessió: ‘El pardal i el perquiquito’, 
‘El peix irisat’, ‘La cuina de la Camila’, ‘La formiga viatgera’ i ‘Els bons amics’. 
Tots els contes van acompanyats d’un suport visual i la sessió serà plantejada 
com un viatge on petits i grans poden participar. Després, la Ludoteca oferirà 
tallers relacionats amb les històries  ||  m. a.

CastEllErs | DinAR

Èxitosa trobada  
Capgirada a 
Castellar Vell

Diumenge passat, 11 de març, els 
Castellers de Castellar - Capgi-
rats van celebrar la tradicional tro-
bada a Castellar Vell. “Cada any, 
des dels inicis de la colla, el segon 
diumenge de març tota la famí-
lia castellera puja fins a Caste-
llar Vell”, explica Just Cidoncha, 
el president de l’entitat castelle-

CEntrE ExCUrsionista | FOTOgRAFiA

Obert el 29è concurs anual de 
fotografia del CEC

El Centre Excursionista de Castellar obre el 29è Concurs anual de fotografia. El 
23 de març és l’últim dia per entregar les fotografies del primer trimestre. S’hi 
poden presentar fotografies en color, de tema lliure, de 20 x 30 i enganxades 
en cartolina de color negre de 25 x 35. Darrere la cartolina s’hi han de posar les 
dades de l’autor i el títol de la fotografia. Els treballs es poden portar al local del 
Centre Excursionista de Castellar, dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 hores, 
a les botigues de fotografia Tenda de Fotos, Jordi Serra, Vila Hostra i Sandra Ga-
lera. L’exposició quedarà oberta al públic allocal del CEC, i es podrà visitar di-
lluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h. Per més informaicó, podeu consultar el 
web i Facebook del centre, trucar al 937147305 o dirigir-se al centre.   ||  m. a.

ra. Aquest cop, uns 90 castellers  
i les seves famílies van reunir-se 
per gaudir d’una botifarrada, amb 
bona companyia i un dia molt as-
solellat. Part de la colla castelle-
ra va passar, una estona abans, a 
visitar els bombers de la vila, que 
van celebrarla festa del Patró. Allà 
mateix al parc van oferir una pe-
tita exhibició castellera, “un pilar 
compartit amb un membre del cos 
de bombers com a segon”. També 
van realitzar un taller casteller per 
a a tothom. Aquest proper diu-
menge, a les 12 h, els castellers ac-
tuen amb els Minyons de Terrassa 
i Castellers de l’Hospitalet al barri 
de Can Palet de Terrassa.  ||  m. a.

les noies de macedònia, amb Dani Coma al centre, amb el premi Enderrock. || cedida

Els Capgirats, al Parc de bombers. || c.
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PrEmis | L’ACTUAL

El V Premi de literatura breu L’Actual 
arriba a la seva recta final. El proper di-
vendres 23 de març finalitza el termini 
per a presentar els treballs al correu 
microrelats@castellarvalles.cat, tant 
si es vol participar en la modalitat de 
poesia com en la de relat breu. 
Segons s’especifica a les bases, - que 
es poden consultar al web www.lactu-
al.cat -, hi poden participar joves nas-
cuts entre els anys 2000 i 2002 i adults 
a partir de 18 anys, sense límit d’edat.

Cada aspirant pot presentar un 
sol treball per a cada categoria. L’en-
trega s’ha de fer, per força, a través del 
correu electrònic.  S’han de presentar 
dos documents a cada enviament que 
es faci. Tots els treballs participants 
hauran de tenir una extensió que no 
superi les 300 paraules (el microre-
lat) i els 20 versos (la poesia), de tema 
i mètrica lliures.

El primer arxiu contindrà el text 
que es presenta a concurs en format 
Microsoft Word, Openoffice o PDF, i 
anirà anomenat amb el títol del text, 
el pseudònim de l’autor i la categoria 
(adulta o jove). Per ex: “El rostre - Poe 
– categoria jove”. 

El segon arxiu, que no s’obri-
rà fins després del veredicte, anirà 
anomenat amb el títol “Dades perso-
nals” i inclourà títol del text, pseudò-
nim, nom, cognoms, categoria d’edat 
(adulta o jove), adreça, telèfon i cor-
reu electrònic. 

El veredicte del jurat serà comu-
nicat als finalistes el dia 13 d’abril per 
correu electrònic. L’entrega de premis 
tindrà lloc el dia 20 d’abril de 2018 a la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort.  || m. a.

Últims dies 
per presentar 
microrelats

L’Institut Puig de la Creu ha engegat un intercanvi directe de llibres a tra-
vés del conegut Bookcrossing. “Es tracta d’ampliar el circuit tradicional 
de préstec que tenim al servei de biblioteca escolar i combinar-ho amb 
aquest intercanvi directe”, diu Enrique Turpin, professor d’un dels depar-
taments llengua de l’INS Puig de la Creu, impulsors de la iniciativa.

El servei funciona en hores lectives i està situat al vestíbul de l’institut. 
Amb la modalitat de Bookcrossing “no cal omplir cap butlleta que reflectei-
xi el seguiment del llibre en qüestió”, afegeix. De fet, qualsevol alumne pot 
llegir i fer-se seu el llibre per sempre. “L’únic requisit és que per cada llibre 
que surti, n’ha d’entrar un altre a la roda”. D’aquesta manera, els calaixos 
i prestatgeries no quedaran mai buits. En concret, s’han instal·lat quatre ca-
laixeres per l’ESO i dues pel batxillerat. “La calaixera número 7 proposa 
lectures pel personal docent i de serveis de l’institut”, afegeix Turpin. 

El Bookcrossing ja és un èxit i el manteniment és ben senzill, “serà 
efectiu si es manté el flux de llibres que entren i surten”. També caldrà 
que totes les persones que en facin ús en tinguin cura. 

A l’espai, també hi ha un suro, “que serveix alhora per donar notí-
cia de novetats editorials, proposar frases que promocionin la lectura 
i per fer-se ressò d’activitats relacionades amb el llibre”.  || m. anTúnez

L’INS Puig de la Creu 
obre un ‘Bookcrossing’

alumnes de l’ins Puig de la Creu utilitzant el servei de ‘bookcrossing’. || cedida

EDUCaCió | LLiBRES

Marc Parés és director de la coral 
El Montcau, entitat castellarenca 
que va constituïr-se com a tal el 
31 de desembre de 2015. Fa pocs 
mesos que ha alçat el vol, defini-
tivament, per a iniciar els assa-
jos. “Tenim previst quedar cada 
dimecres, de 21 h a 22 h”. De mo-
ment, per qüestions d’espai, no se 
superaran els 15 cantaires, “tot i  
que si anem creixent, no descar-
tem demanar un local d’assaig a 
l’Ajuntament”.

La coral El Montcau està 
impulsada per Parés, per la seva 
dona Núria Avellaneda, “que 
també està a la banda de ma-
jorettes, trompetes i tambors, 
tocant plats i, esporàdicament, 
el bombo”, i per un amic terras-
senc, en Joan González. Tots tres 
ja havien format part d’alguna 

coral. Parés, per exemple, estava 
a la coral el Joncar, de Poblenou 
de Barcelona. “Hi havia coses 
del funcionament de les corals 
on havíem estat que no ens feia 
peça”. 

Engrescats amb el projecte,  
van decidir tirar-lo endavant per 
acollir totes aquelles persones in-
teressades a cantar i amb ganes de 
passar-ho bé. “Esperem atrau-
re gent que potser no sap llegir 
una partitura però té ganes de 
cantar de tot”. Així, l’objectiu de 
la coral és interpretar des d’òpera 
fins a havaneres a ritme de swing, 
temes de pop i de rock. “Per què 
no?”, diu convençut Parés. 

Qui vulgui contactar amb 
la coral pot enviar un whatsapp 
al 653599840 o un mail a coralel-
montcau@gmail.com.  || m. a.

La coral El Montcau 
es presenta a la vila

marc Parés, director de la coral El montcau, a ràdio Castellar. || m. anTúnez

noVa Coral | CASTELLAR DEL VALLèS
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DEstaqUEm ExPosiCions

agenda del 16 al 25 de març de 2018 

DivenDres 16 
 
De 9 a 14 h - ProPosta 
Jornada tècnica: 
“Desfronterització urbana: de la 
naturació a la naturalització” 
inscripcions: tel. 658 026 199, a/e 
oscar.g.orellana@gmail.com 
inS Castellar (c. Anoia, cantonada 
amb c. Solsonès) 
Org.: generalitat de Catalunya 
Col·laboració: inS Castellar i 
Ajuntament de Castellar 

18 h - ProPosta 
audiència pública: Presentació 
de propostes de Pressupostos 
Participatius 
Sala de plens de Ca l’Alberola 
Org.: Ajuntament 

21 h - ProJECCió 
Viatge al centre de la terra 
Local del CEC (c. Colom, s/n) 
Org.: Centre Excursionista de 
Castellar 

21 h - CinEma
maudie, el color de la vida 
Auditori Municipal 
Org.: Club Cinema Castellar Vallès 
 
 
Dissabte 17 
 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h -  
sant JosEP · fira ‘Esplay’ 
+ info pàg. 4 

De 10.30 a 14 h - sant JosEP 
3a edició dels Petits Concerts de  
sant Josep · plaça Major  
Org.: Acció Musical Castellar 

11 h - ProPosta 
la ruleta del mercat 
Mercat Municipal · Org.: Mercat 
Municipal · Amb el suport de l’Ajun-
tament de Castellar i la Diputació de 
Barcelona 

11.30 h - ProPosta 
l’Hora del Conte infantil:  
“El tresor més gran” 
A càrrec de Sílvia Ricart 
Biblioteca Municipal  
Org.: Biblioteca Municipal  

12 h  tallEr 
Juguem amb els contes 
Ludoteca Municipal 
Org.: Ludoteca Municipal  

17.45 h - ball 
festa country · Sala Blava de l’Espai 
Tolrà · Org.: Amics del Ball de Saló 
 
 
 
 

22.30 h - ball 
nit de ball amb el Duet Camelot 
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Org.: pas de Ball 
 
 
Diumenge 18 
 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h -  
sant JosEP · fira ‘Esplay’  
Jocs, diorames i col·leccionisme 
de Playmobil · Recinte Firal de l’Es-
pai Tolrà · Org.: Smart play i TotClicks 

De 10 a 14 h - sant JosEP 
gran ballada de la roda del Vallès 
+ info pàg. 4 

12 h - sant JosEP 
marama o la flor de l’esperança 
+ info pàg. 4 

16.15 h i 18.45 h - CinEma 
Call me by Your name 
Auditori Municipal · Org.: Ajuntament 

18 h – ball 
ball a càrrec del grup Platino 
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Org.: Amics del Ball de Saló 
 
 
Dilluns 19 
 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h - 
sant JosEP · fira ‘Esplay’ 
Jocs, diorames i col·leccionisme 
de Playmobil  
+ info pàg. 4 

De 10 a 20 h – sant JosEP 
fira de sant Josep 
+ info pàg. 4 

D’11.30 a 12 h - sant JosEP 
2n Concurs de cuina de la monge-
ta del ganxet  
+ info pàg. 4 
 
 
Dimarts 20 
 
De 16 a 17 h i de 19.15 a 20 h - 
músiCa · Classe gratuïta de violí 
EMM Torre Balada · Org.: EMM 
Torre Balada 

19 h - ProPosta 
Ple municipal · Ca l’Alberola  
Org.: Ajuntament 
 
 
Dimecres 21 
 
09.30 h - SORTiDA 
Caminada saludable: 
Camina i fes salut 
Sortida des de la porta del CAp 
Org.: Ajuntament i àrea Bàsica de Salut 
 

De 16 a 17 h i de 18 a 18.45 h - músiCa 
Classe gratuïta de violí 
EMM Torre Balada · Org.: Escola 
Municipal de Música Torre Balada 

17.30 h - músiCa 
audicions d’alumnes de l’Emm 
Torre Balada · Auditori Municipal 
Org.: EMM Torre Balada 

17.30 h - xErraDa
‘Per a què serveixen els abdo-
minals hipopressius?’ · Carrer 
puigvert, 3, 2º porta 10 · Org.: 
LaSaladeSer 

18.30 h -  xErraDa
“Propostes per un envelliment 
mental saludable” · Sala Lluís Valls 
Areny d’El Mirador · Org.: AVAn 

20.30 h - PoEsia
En to poètic · Dia mundial de la po-
esia · Biblioteca Municipal
Org.: Biblioteca Municipal  
 

Dijous 22 
 
De 9.30 a 13.30 h - JornaDa 
“Com ser un venedor efectiu” 
inscripcions a l’a/e fue@caste-
llarvalles.cat o al tel. 93 714 40 40 
(FUE) · Centre de Serveis   
Org.: Ajuntament 

17.30 h - músiCa 
audicions d’alumnes de l’Emm  
Torre Balada · Auditori Municipal 
Org.: EMM Torre Balada 

18 h -  ProPosta
Presentació de l’associació 
l’Estel Castellar · pipAD (plaça 
Major, s/n) · Org.: Associació 
L’Estel Castellar

18.30 h – xErraDa 
“Com ens alimentarem en el 
2025?” 
A càrrec d’Esther Vivas, activista en 
polítiques alimentàries · Sala d’Ac-
tes d’El Mirador · Org.: Ajuntament 

De 20.15 a 21 h - músiCa 
Classe gratuïta de violí 
EMM Torre Balada 
Org.: EMM Torre Balada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DivenDres 23 
 
21 h - CinEma 
Cinefòrum: Una mujer fantástica 
Auditori Municipal 
Org.: Club Cinema Castellar Vallès 
 
 
Dissabte 24 
 
11.30 h - tallEr 
Elaboració de colònies amb plan-
tes aromàtiques 
places limitades. inscripció gratuïta 
a la Biblioteca Municipal · Ludoteca 
Municipal · Org.: El Vergel de 
las Hadas, Ludoteca Municipal i 
Biblioteca Municipal 

21.30 h - tEatrE 
aquesta nit tanquem 
Basada en l’obra de Manuel de 
pedrolo · Sala de petit Format de 
l’Ateneu · Org.: T.i.C. Escènic

22.30 h - ball
festa de primavera
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Tot Ballant i pas de Ball
 
 
Diumenge 25 
 
06 h -  ExCUrsionismE 
28a travessa de Castellar a 
montserrat 
Sortida del local del CEC 
Org.: Centre Excursionista de 
Castellar 

12 h i 16.30 h - CinEma
Cinema familiar: Cavernícola
Auditori Municipal
Org.: Ajuntament

18 h - ball 
ball a càrrec del grup sol de nit 
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Org.: Amics del Ball de Saló 

18.30 h - tEatrE
aquesta nit tanquem
Basada en l’obra de Manuel de 
pedrolo · Sala de petit Format de 
l’Ateneu · Org·: T.i.C. Escènic

18.45 h - CinEma 
C’est la vie! 
Auditori Municipal 
Org.: Ajuntament 

Dia mundial de la Poesia
dimecres 21 · 20.30 h · Biblioteca municipal

dimecres que ve, la Biblioteca municipal antoni Tort ce-
lebra el dia mundial de la poesia amb la presència de dos 
poetes amateurs, martí siscart i Jesús gómez (premi de 
poesia de l’actual 2015), tots dos tertulians d’en to po-
ètic, la tertúlia poètica que programa el servei munici-
pal. ells ens parlaran del seu procés de creació poètica. 
posteriorment, i en un acte obert a tota la ciutadania, es 
farà una lectura de poemes de creació pròpia on cadascú 
podrà,  lliurement, fer-hi la seva aportació.

Exposició: “Un dia, una dona” · Fins al 31 de març · escola municipal d’adults
Exposició permanent: “trenquem reixes per la llibertat” · exterior de l’esco-
la municipal d’adults
mostra de llibres amb el títol “D de dona”
Fins al 31 de març, de dl. a dv. de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h; ds. de 10 a 13 h
Biblioteca municipal antoni Tort · org.: Biblioteca municipal antoni Tort
Exposició de pintures ‘Emocions socials en abstracte 
(1-10-17 / 16-2-18)’ · Fins al 23 de març · galeria aguilart
“lidera el teu consum” · Fins al 19 de març, de 10 a 20 h 
espai sales d’el mirador · org.: ajuntament
“Consum com som” · del 19 al 26 de març, de 10 a 20 h · espai sales d’el mirador  
org.: ajuntament
Exposició permanent d’escultures de Josep llinares
ermita de sant pere d’ullastre · Visites concertades: 650008074



DEL 16 AL 22 DE mArç DE 2018 23

Cavernícola C’est la vie!

ANIMACIÓ
Versió en català

COMÈDIA
Versió doblada

25 de març
12.00 h i 16.30 h

25 de març
18.45 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Call me by
Your name

16.15 h i 18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

18 de març

Versió doblada • 2017
Durada: 130 min
País: itàlia
Direcció: Lucca guadagnino
repartiment: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg, 
Amira Casar, Esther garrel, Victoire Du Bois
Premis: Oscar a millor guió adaptat, millor guió adaptat als premis 
BAFTA i als Critics Choice Awards, entre d’altres

Sinopsi: Elio, de 17 anys, passa l’estiu de 1983 a la casa de camp dels seus 
pares, al nord d’itàlia. Un dia arriba a la vil·la el nou ajudant del seu pare, Oliver. 
Al principi, Elio es mostra fred i distant amb ell, però a mesura que avança 
l’estiu l’atracció mútua de la parella es fa més intensa.

DRAMA ROMànTiC

farmàCiEs DE gUàrDia 
 
 
DiVEnDRES 16 Vilà 
DiSSABTE 17 CatalUnYa 
DiUMEngE 18 CatalUnYa 
DiLLUnS 19 YangÜEla 
DiMARTS 20 CasanoVas 
DiMECRES 21 ros 
DiJOUS 22 PErmanYEr 
DiVEnDRES 23 CatalUnYa 
DiSSABTE 24 Vilà 
DiUMEngE 25 Vilà 

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

“La vida és una cosa meravellosa i hi ha tantes coses per fer”
Stephen Hawking

@momentsbylv @jordimateo70 @edunardu
gaudi inspiration excursionista fantasma arbre i núvol

mEmÒriEs DE l’arxiU D’HistÒria 

instagram · @lactual 

 Veiem un conjunt musical format per set joves, quasi tots castellarencs, en una actuació a la sala 
d’espectacles més gran que teníem al poble. Són els Clippers. Llavors, Europa i fins tot el món sen-
cer vibrava amb la irrupció dels Beatles, quatre xicots del Regne Unit que varen engegar una au-
tèntica revolució musical. Castellar no en va pas ser absent. Hi trobem Torres, Carbonell, Ceci-
li Mussons, Joan Roca, Josep Serrats, Reyes i Joan Montes.  || auTor: anToni monTes  || col·lecció: 

Joan monTes  || arxiuHisToriacasTellar@gmail.com ||  FaceBook.com/arxiuHisToria 

Els Clippers al cine Califòrnia, juny de 1965

penúltima

mercedes Zamora Zamora
74 anys · 03/03/2018 
avelina Colas martínez
84 anys · 07/03/2018                         
maria Hidalgo ruano
86 anys · 09/03/2018
gregorio Espinosa romero
56 anys · 09/03/2018              
montserrat mas santiveri
11/03/2018 ·  54 anys
antonio romero garcia
77 anys · 11/03/2018                          

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

Pastisseria Sant Jordi
C. Roger de Llúria, 4 local 1

T. 93 715 99 71T | 

Alerta padrins, que per 
Pasqua toquen  mones!

Recoma-
nació

La mona de Pasqua és un dolç esponjós que sol 
menjar-se acompanyat de xocolata; símbol que 
la Quaresma i les seves abstinències s’han aca-
bat. Es menja el diumenge i el dilluns de Pasqua 
i segons marca la tradició catalana, el padrí o 
l’avi ha de regalar la mona als seus fillols o néts 
(on sempre hi va un ou) el diumenge de Pasqua, 
tot just després d’anar a missa, si és que s’hi va. 

La tradició de la mona va aparellada amb el món 
de la pastisseria, des d’on sempre s’han fet au-
tèntiques filigranes arquitectòniques amb la xo-
colata, i és a partir del segle XIX quan les mones 
van perdent la seva senzillesa inicial i comencen 
a presentar aparences força més complicades, 
ornamentades amb sucre caramel·litzat, amet-
lles ensucrades, confitures, crocant, anissos pla-
tejats i, naturalment, els clàssics ous de Pasqua 
pintats coronats amb figures de porcellana. 
Actualment, la tradició ha anat variant substan-
cialment. Tot i que les figures ja no són de por-
cellana sinó de xocolata i amb la forma dels per-
sonatges més famosos que tenen el cor robat 
als més petits, les mones de Pasqua segueixen 
tant vives i dolces com segles enrere. Però so-
bretot, és l’excusa perfecte per reunir a la famí-
lia i amics i gaudir d’un dia entranyable entorn 
el dolç i la xocolata.
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la contra

mohamed El Haddad

Per treure’m el carnet 
de conduir vaig haver 
d’aprendre a llegir

Tangerí que viu a Castellar

q
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A punt de fer 42 anys, aquest tangerí  fa vuit anys que 
viu a Castellar, un poble que estima i del que es coneix 
tots els racons ja que el recorre diàriament amb el seu 
camió de recollida de brossa. Ara apunta com atleta

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
divertit
Un defecte que no pots dominar?
no domino gaire el català
Una persona que admires?
Tota la meva família
Un racó de Castellar?
Tot el poble és bonic
quin plat t’agrada més?
Tots els que fa la meva dona
Un color
el vermell de l’amor
Un llibre?
no llegeixo gaire
Un cantant?
Hajji sriffi
Un lloc de vacances?
allà on és la meva família
Un objectiu?
l’esport
Un comiat?
Bye Bye

”

“

· Vas néixer a Ciutat de tànger. 
sou molts germans? 
Som set germans, jo soc el cinquè. 
per sota meu, hi ha dues germanes.

· Com va arribar la decisió de venir 
a Catalunya? 
Tinc un familiar que viu a Bèlgica.  
Em va proposar de venir a Barcelo-
na i li vaig dir que sí. Com que coneix 
molta gent a Barcelona, de seguida 
va poder arreglar el tema perquè 
vingués aquí.

· Ja estaves casat? 
No. Em vaig casar al Marroc i des-
prés em vaig emportar la meva dona 
cap aquí.

· De seguida vas trobar feina? 
Era cap a l’any 2000. Vaig estar tres 
anys a Santa Coloma de Gramenet 

i després vaig marxar cap a Ter-
rassa  on vaig viure uns sis anys. Ja 
treballava a  Castellar des del 2003 
però encara vivia a Terrassa. I lla-
vors tenia problemes de transport. 
Estava casat, ja tenia un nen. Venia 
amb gent amb cotxe aquí a treballar 
però el retorn era una mica compli-
cat perquè els que portaven cotxe te-
nien coses a fer o el cotxe no arren-
cava... L’autobús arriba a les  8 h del 
matí, però jo m’hi posava a les 7 h...

· total, que et planteges venir a 
viure a Castellar... 
Sí, li plantejo a la meva dona de venir 
a viure aquí i m’intento treure el car-
net de conduir. Tenia el carnet de 
conduir al Marroc però no el podia 
convalidar. Però la meva dona sí que 
el va poder convalidar. Comprem un 
cotxe petit, però és clar, no es tracta-
va que ella em portés cada dia a tre-
ballar i tornar-me després a buscar. 
Vaig anar a l’Oficina Local d’Habi-

tatge i vaig trobar un pis. I d’això ja 
en fa vuit anys.

· finalment et vas treure el carnet? 
Sí, al final sí. I mira que ha costat.

· Per què et va costar tant? 
Perquè mai he estudiat al col·legi al 
Marroc i no sabia llegir.  A Castellar 
vaig començar a estudiar a l’Esco-
la d’Adults i a llegir una mica. Des-
prés vaig anar a l’autoescola Clavé i 
el carnet me’l vaig treure en un any 
i tres mesos. Ara sé conduir i sé lle-
gir. Els alumnes joves que estaven a 
l’autoescola, tardaven cinc minuts 
en respondre un qüestionari de 30 
preguntes i jo trigava una hora per 
llegir-les. Al final, de mica en mica, 
vaig anar millorant. La primera ve-
gada que vaig pujar a la teòrica vaig 
fer onze errades i la segona vegada 
que vaig pujar, ja vaig aprovar per-
què vaig fer tres errades. La pràc-
tica, me la vaig treure a la primera.

· Vas llegint més? 
Què va. 

· Per què? Per poques ganes o per-
què no tens temps?
No tinc temps. Al matí vaig a treba-
llar, després vaig a dinar, a les 15 h 
haig d’acompanyar els nens al col-
legi, a les 16.30 h torno a buscar-los. 
Després, em canvio i cap a les pistes 
d’atletisme a entrenar.

· i estàs federat? 
Sí, i els meus fills de 10 i 7 anys també 
estan apuntats al CAC.  Un entrena 
tres vegades i l’altre dues. Quan no 
entrena el gran, ho fa el petit. Total, 
que sempre estic a les pistes.

· Per què els marroquins sou tan 
bons atletes? 
No som bons en velocitat, sinó amb 
fons. Aquest any he començat a com-
petir. De fet, ja he fet una prova a la 
pista coberta de Sabadell de 60 me-

tres llisos. No sabia com col·locar-me 
i vaig sortir malament. Vaig sortir 
l’últim i quan em vaig aixecar, els al-
tres ja em portaven cinc metres. Co-
menço a córrer i vaig atrapar un cor-
redor. Per sort, no vaig ser l’últim.

· a Castellar no sou gaires magre-
bins. Us coneixeu tots?
En conec la majoria. Em porto bé 
amb tots i els saludo. Si hi ha algu-
na festa del Marroc, cadascú la fa  a 
casa seva amb la família.

· segueixes totes les prescripci-
ons de l’islam?
Sí. Per exemple, segueixo el Ramadà, 
que enguany s’escau al maig.

· El ramadà t’obliga a fer canvis 
a la feina?
No.  A l’encarregat li dic que l’hora 
d’esmorzar segueixo treballant-la 
i així surto una mitja hora abans. 
També reso cinc vegades al dia.

 Jordi rius


