
Un grup de nens i nenes del carrer Retir, el matí de dimecres passat, juga al costat de l’església de Sant Esteve, una imatge que es va poder veure en moltes places i parcs de Castellar.  || q. pascual 

Nevada festiva
L’episodi de neu, que va deixar en alguns punts de la vila 
fins a 10 cm de gruix, va esdevenir una jornada d’esbarjo

actuaLitat  | P02-03
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S’aprova la Declaració 
de Castellar: per un cicle 
sostenible dels aliments

Pere Joan Ventura porta 
al BRAM! la història d’un 
maqui assassinat a la vila
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el tema de la setmana

La neu com 
a obra d’art

Hem d’admetre, pel fet que no és una si-
tuació habitual a la nostra vila, que a la 
majoria ens agrada veure com cau la neu 
a través de les finestres de casa i tocar-la 
només posar els peus al carrer. Deixant 
de banda les complicacions de mobilitat 
i les capes de roba que ens hem de posar, 
hi ha cert misteri en com ens hipnotit-
zen aquests petits cristalls de glaç hexa-
gonals. A grans i petits, ens agrada tocar 
la neu, jugar amb ella, mirar-la. I les ba-
talles prenen un sentit pacífic, que pro-
voquen riures.

El vessant artístic també beu de la 
inspiració que provoquen els paratges 
blancs. Fotografies, postals, quadres, 
llibres. La història de la literatura està 
farcida d’obres on la neu i el fred són els 
protagonistes. A ‘La tempesta de neu’ de 
Tólstoi, ‘El país de neu’ del Nobel Yasu-
nari Kawabata o a ‘Doctor Zhivago’ de 
Borís Pasternak, la neu es pot conside-
rar un personatge més. Fins i tot, el co-
ronel Aureliano Buendía, davant de l’es-
camot d’execució, havia de pensar en el 
dia en què va conèixer el gel.

La curta durada de la nevada del 28 
de febrer a Castellar no passarà a la his-
tòria com la del Nadal de 1962. O potser 
sí perquè, ben segurament, ha estat la 
més fotografiada pels vilatans, àvids de 
conservar uns paisatges que difícilment 
es repeteixen. Des del 8 de març del 2010 
no es veia la vila tan blanca com aquest 
darrer últim dia de febrer i per a molts 
infants i joves ha estat la primera vegada 
que gaudien d’aquesta experiència al seu 
poble. Qui sap si en uns anys aquest re-
cord primerenc es converteix en un qua-

tot i alguns problemes generats per la nevada de 
dimecres, la majoria de castellarencs -sobretot els 
més petits- van viure la jornada com un dia d’esbarjo

 Cristina Domene
dre, en una cançó, en un llibre.

De moment, en el que s’ha convertit 
és en un recull de postals. Imatges diver-
tides, bucòliques, de gaudi. Els castella-
rencs van sortir al carrer, malgrat les bai-
xes temperatures i els gruixos de fins a 10 
cm que es van registrar en les cotes més 
altres del municipi. La immensa majoria 
d’infants van poder gaudir d’un matí di-
ferent -sense classes- i jugar amb la neu.

molta previsió, pocs incidents

Les previsions anticipades del Servei Me-
teorològic de Catalunya sobre l’arribada 
d’una massa d’aire molt fred va posar al 
territori en situació d’alerta. Tot i que el 
preavís començava dimarts al migdia, 
les precipitacions en forma de neu no 
van ser intenses fins les 5.30 hores de di-
mecres. Els dies previs, però, el  Comitè 
Municipal d’Emergència de Castellar ja 
estava preparat per planificar les possi-
bles afectacions. 

Així, ja dimarts a la nit es va acordar 
suspendre el transport escolar i l’adap-
tat. Els centres escolars també acorda-
ven oferir serveis mínims. De fet, dime-
cres, molts pocs alumnes van assistir a 
classe. Els centres educatius van obrir 
però van decretar jornada no lectiva. 
Es van comptabilitzar, entre tots els 
centres castellarencs, menys d’un cen-
tenar d’alumnes. L’Institut Castellar no 
va rebre cap alumne. També es van sus-
pendre les activitats extraescolars així 
com les classes a El Mirador i a l’escola 
Municipal de Música. 

mobilitat

Els autobusos que donen servei a la vila 
van funcionar irregularment. Mentre 
que la C1 va circular en tot moment, el 

servei de la línia C4 es va suspendre fins 
el migdia i la C3, que connecta Castellar 
amb Sant Llorenç, va modificar el seu re-
corregut. El regidor de Protecció Civil, 
Pepe Leiva, va explicar les accions que es 
van dur a terme al municipi: “La Briga·
da Municipal i l’ADF han repartit sal 
als punts crítics de la via pública i als 
accessos dels principals equipaments, 
com les escoles, o el CAP. Les dues pales 
llevaneus han estat treballant a les ur·
banitzacions i al nucli urbà. A més, a 
més, hem treballat conjuntament amb 

efectius dels Bombers Voluntaris i Po·
licia Local. Per sort, no hi ha hagut cap 
accident ni incident greu”.

Cap a les 13.30 hores, la neu passa-
va a ser pluja i la situació es normalitza-
va. L’aigua desfeia la neu que havia pres 
als carrers. Cap al migdia, totes les vies 
d’accés a Castellar eren transitables, tot i 
que en algunes, com la de Sant Llorenç, es 
recomanava circular amb molta precau-
ció i, en tot cas, portar cadenes o rodes de 
contacte per prevenir accidents.  

Les urbanitzacions són les més per-

10 cm 
les cotes més 
altes del municipi 
van registrar fins a 
10 cm de gruix 

8 de març de 2010 
Va ser la darrera 
gran nevada que es 
viure a castellar 
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actualitat

Vols rememorar l’episodi 

de neu? Capta aquest 

codi QR i dona un cop d’ull 

a la nostra fotogaleria

judicades en els episodis de neu. Les cotes 
més altes i els carres més costeruts fan 
que l’accés a aquestes parts del municipis 
sigui complicada. Al El Balcó, per exem-
ple, l’accés només va ser possible amb 
precaució pels carrers Cim i Jeies. Tot i 
que el llevaneus va treballar en aquests 
carrers, alguns veïns de la urbanització es 
queixaven que la pala havia passat massa 
tard i que fins i tot un dels tractors dis-
tribuïdors havia topat contra un vehicle.

Tot i que les vies principals, sobre-
tot la B-124, van estar obertes, la recoma-
nació va ser no utilitzar el vehicle privat 
si no era estrictament necessari, Això, 
sumat a les restriccions de trànsit de ca-
mions de 7,5 tones, que no es va aixecar 
fins les 15 hores, va fer que l’afluència de 
trànsit, en general, fos molt baixa, tant al 
nucli urbà com als polígons.

Aquesta poca activitat, també es 
va copsar en altres àmbits, com en el co-
merç. Des del Mercat Municipal, el  Jo-
aquín Torres, del Racó del Mercat expli-
cava que havia estat una jornada molt 
divertida: “Esperàvem molta tranquil·
litat, però com mols infants no han anat 
a l’escola i molts parers i mares no han 
anat a la feina, han sortit a gaudir de la 
neu i llavors, de cop, hem tingut molta 
feina. Però ha estat un dia molt maco”. 

comitè municipal d’emergència

El  CECOPAL és el centre de coordina-
ció d’emergències municipal, que es posa 
en funcionament quan s’activa algun pla 
d’emergències a la vila. Al CECOPAL, s’hi 
reuneix l’alcalde (l’autoritat municipal de 
protecció civil) i el seu Consell Assessor, 
que està format per diferents tècnics del 
municipi i responsables dels operatius que 
intervenen en l’emergència: polítics, tèc-
nics municipals, Policia Local, Bombers i 
ADF. Aquest comitè es reuneix en episo-
dis de crisi , -com ha passat amb la neva-
da aquesta setmana- analitza la situació 
i  pren les decisions sobre com actuar en 
relació a les contingències. L’òrgan es pot 
activar per qualsevol emergència, com 
ventades, nevades o incendis. I si l’episodi 
de crisi és de caràcter supramunicipal, el 
CECOPAL es posa en contacte amb altres 
estaments, com Mossos o SEM. 

treballadors afectats

D’altra banda, l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès ha posat a disposició de la ciu-
tadania un certificat adreçat a totes aque-
lles persones que no van poder acudir als 
seus llocs de treball a causa de la nevada. 
El document, en Pdf, es pot descarregar al 
web municipal www.castellarvalles.cat.   

Un treballador aprofita per fer una panoràmica de la plaça 

Major. Nens i nenes fan un ninot de neu al carrer Retir i 

una parella passeja els gossos als voltants de l’església 

de Sant Esteve. Entrada a Castellar des de Sant Feliu, 

dimecres a primera hora.||q. pascual
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castellar, amb 
presència
al mobile
accent Systems 
presenta  el NB-iOt 
tracking i l’ajuntament 
el projecte idcat 
mobile connect

El congrés del mòbil a Barcelona, el 
Mobile World Congress (MWC), que 
va acabar dijous  sota el lema enguany 
de  “Creating a better future” és cone-
gut per portar les novetats de les grans 
companyies tecnològiques i també per 
donar a conèixer les empreses més pe-
tites. En aquest aparador del sector 
de la innovació hi han passat més de 
108.000 assistents i 2.300 expositors, 
amb la representació de 208 països. 

L’empresa castellarenca Accent 
Systems, que enguany ha estat a l’es-
tand 4 del Pavelló Espanya, ha pre-
sentat en aquesta edició el NB-IOT 
Tracker, un dispositiu intel·ligent que 
geoposiciona i recull informació de 
valor de qualsevol actiu on es col·loqui. 
“La novetat és que fa servir la ‘Nar·
rowBand·IOT’, una tecnologia que 
fa servir molt poca bateria i és molt 
barata. Això ens permet que, amb 
molt pocs diners i poques recarre·
gues de pila, pots tenir localitzats 
aquests béns en temps real”, expli-
ca el CEO d’Accent Systems, Jordi 
Casamada. 

El NB-IOT Tracker té diferents 
sensors que, a part de localitzar la mer-
caderia, pot saber dades com la tem-
peratura, una informació molt útil per 
fer seguiment de la cadena del fred. 

  Jordi Rius

“Això ho reportem a una platafor·
ma ‘on line’ que gestionem nosal·
tres. I si s’ha fixat que aquella mer·
caderia no pot passar d’una certa 
temperatura i realment passa, es 
genera automàticament una alar·
ma.  Això ens permet anar directa·
ment on està la mercaderia i corre·
gir i salvar la mercaderia”, afegeix 
Casamada.

Accent Systems ha estat una de 
les poques empreses a nivell mundial 
que ha tingut accés a la xarxa NB-IOT 
des dels seus inicis, a finals de 2016, per 
començar a fer tests amb els seus pro-
pis projectes. 

idcat mobile connect

L’alcalde, Ignasi Giménez, i el regi-
dor comissionat de Pla Estratègic, 
Joan Creus, van assistir dimarts a 
la presentació dels resultats del pro-
jecte pilot idCAT Mobile Connect en 
què han participat, en els últims sis 
mesos, els ajuntaments de Castellar 
del Vallès, Esparreguera i Manlleu. 
L’acte va tenir lloc en el marc del Mo-
bile World Congress El projecte està 
impulsat per l’Administració Oberta 
de Catalunya (AOC), la Generalitat, la 
Fundació Mobile World Capital Bar-
celona, GSMA, i les operadores de te-
lecomunicacions Vodafone, Telefóni-
ca i Orange. Precisament, l’alcalde va 
agrair al Mobile World Capital i als pro-
motors de l’idCAT Mobile Connect “la 
possibilitat de poder participar des 
de Castellar en un projecte tan inno·
vador que permet facilitar la trami·
tació electrònica a la ciutadania”.

Segons Giménez, “les darreres 
dades indiquen que estem en el bon 
camí ja que, en el darrer semestre 
de 2017, les sol·licituds que va rebre 
l’Ajuntament de forma electrònica 
van arribar per primera vegada al 

50%”. Tot i això, ha indicat que “enca·
ra hem de treballar i ho hem de fer 
aprofitant les sinergies entre admi·
nistracions i empreses privades”. 
L’alcalde també ha destacat que “la 
tramitació electrònica per part de 
la ciutadania s’ha més que duplicat 
en el darrer any”. L’any 2017 es van 
dur a terme 2.249 tràmits electrònics, 
1.330 més respecte l’any anterior. A 

A l’esquerra, el CEO d’Accent Systems, Jordi Casamada, amb part de la plantilla a l’estand del Mobile World Congress.  || cedida

L’alcalde de Castellar presentant les conclusions de l’idCAT Mobile Connect .  ||cedida

més, el 59% d’aquestes tramitacions 
es van dur a terme amb certificat, mul-
tiplicant per sis les realitzades el 2016. 
Respecte al sistema d’identificació uti-
litzat, la ciutadania va fer servir l’any 
passat, en un 40% dels casos, l’idCAT 
mòbil o el mobile connect.

Castellar del Vallès, Esparregue-
ra i Manlleu s’han convertit en les pri-
meres administracions públiques a 

Europa en utilitzar, en un entorn real, 
la solució Mobile Connect. Aquest és 
un servei que s’adreça a la ciutadania i 
que combina l’idCAT, el servei d’iden-
tificació públic de Catalunya, i el Mobi-
le Connect, el mecanisme d’autentica-
ció que estan impulsant les operadores 
de telecomunicacions a nivell mundial. 
Mobile Connect és més fàcil i segur que 
els mecanismes actuals d’autenticació 
d’usuari i contrasenya o basats en l’en-
viament de codis per SMS. 

D’altra banda, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès va dur dimecres 
una recepció l’alcalde de la municipali-
tat de Yibin (Sichuan, Xina), Li Xuejiao, 
una zona de 4,5 milions d’habitants 
vinculada territorialment a l’empre-
sa de telecomunicacions Qubo Mobile.

L’alcalde, Ignasi Giménez, i el 1r 
tinent d’alcalde, Joan Creus, van ser 
els encarregats de rebre la delegació. 
Durant la visita, es van explorar possi-
bles línies de col·laboració entre Yibin 
i Castellar del Vallès. També s’ha acor-
dat que es facilitarà els contactes de 
les empreses tecnològiques del muni-
cipi i que s’establiran relacions entre 
ambdós territoris en l’àmbit del Mo-
bile World Congress.

tecnologia

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

Faboo, l’encant 
de la imaginació
A càrrec de 
Teatre al detall

Dg. 11 de 
març · 12 h
Auditori Municipal 
Miquel Pont

Amb el suport de:
Organització: Ajuntament 

eSPectacLe

Preu: 6 €*
*5 € compra anticipada a través 
www.auditoricastellar.cat; 
4 € famílies nombroses o 
monoparentals amb acreditació 
per compra a taquilla o 
anticipada al SAC.



DEL 02 AL 08 DE mArç DE 2018 05

territori

contra el malbaratament alimentari

Valentí Junyent, president de la Xarxa i Ignasi Giménez, alcalde de la vila a l’inici de l’assemblea || c. domene

Castellar del Vallès ha estat la seu de 
la 18a Assemblea de la Xarxa de Ciu-
tats i Pobles cap a la Sostenibilitat, 
que es va celebrar dijous a El Mira-
dor. Aquesta associació, integrada 
per 286 municipis, actua com a pla-
taforma de cooperació i intercanvi 
per discutir els problemes i experi-
ències en temes de medi ambient. 

De la trobada i de la sessió de 
treball que es va fer a la vila va sor-
gir la Declaració de Castellar del Va-
llès, un document sobre la preven-
ció del malbaratament alimentari. 
Donat que el nostre municipi ha de-
senvolupat projectes d’aprofitament 
d’aliments i ha promocionat durant 
una dècada els horts municipals, es 
va escollir per aquesta assemblea la 
temàtica del cicle dels aliments, com 
a exemple en molts casos del funci-
onament insostenible i la necessitat 
d’aportar una visió transversal, in-
tegral i circular a la gestió dels ali-
ments. “Les xifres del malbara·
tament és una demostració de la 
necessitat de canvi del model eco·
nòmic, del model social i del model 
de sostenibilitat. Cada habitant de 
la Unió Europea malgasta 179 kg 
d’aliments a l’any. És una quanti·
tat que demostra que hi ha algu·

castellar acull la 
18a assemblea de 
la Xarxa de ciutats 
i Pobles cap a la 
sostenibilitat

  Cristina Domene

na cosa que no està funcionant, 
que no estem fent bé”, va afirmar 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez. 

Una de les iniciatives per lluitar 
contra el malbaratament és el pro-
jecte Recooperem del Vallès Occi-
dental, el qual també desenvolupa 
Castellar. L’ens supramunicipal va 
presentar el projecte, després de dos 
cursos en marxa hi participen 24 es-
coles de 9 municipis de la comarca. 
En total, en els dos cursos de funci-
onament del projecte, s’han pogut 
lliurar 10.025 àpats a famílies vulne-
rables. “És una proposta que, quan 
es torni a posar en marxa el Par·

lament, ens agradaria incloure en 
la Llei contra el malbaratament, 
per poder estendre el Recoope·
rem de manera generalitzada per 
Catalunya”. A Castellar del Vallès 
hi participen les escoles públiques. 
“És previst que ara s’incorporin 
també les dues concertades”, va 
afegir l’alcalde i president del Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental.

La iniciativa s’ha consolidat 
com un projecte de referència pel 
que fa a l’aprofitament alimentari. 
Durant el curs 2016-2017 s’ha pogut 
arribar a 272 famílies amb dificul-
tats. També s’ha pogut evitar la ge-

neració de prop de 4.700 quilos de 
deixalles orgàniques.

L’assemblea va incloure sessi-
ons de treball i d’intercanvi d’experi-
ències. “Els eixos prioritaris de la 
jornada són els temes de transició 
energètica i adaptació al canvi cli·
màtic, l’economia circular i consum 
responsable i educació ambiental i 
cohesió social. En aquest espai de 
trobada, posem en valor les actua·
cions realitzades i proposem nous 
reptes”, va explicar Valentí Junyent, 
president de la Xarxa i diputat d’Es-
pais Naturals de la Diputació de Bar-
celona durant l’obertura.   

Catalunya En Comú Podem porta-
rà al Parlament “la manca d’inver·
sions i actuacions pressupostades 
a la B·124, i no executades per part 
d’ERC i PDCAT la pasada legisla·
tura”, segons un comunicat de Cas-
tellar en Comú. A instàncies del co-
muns castellarencs, la Generalitat va 
aprovar en els pressupostos de 2017 
“una esmena de millora de segure·
tat de la B·124 presentada per Cas·
tellar En Comú i defensada per Ca·
talunya Sí que es Pot, on quedava 
recollit una sèrie d’actuacions i in·
versions a l’objecte de millorar la 
seguretat de la B·124”.

Segons tornen a recordar ara, 
aquesta disposició addicional dotava el 
pressupost d’una partida per executar 
els projectes de millora de la seguretat 
de la carretera B-124 entre Sabadell i 
Sant Llorenç, -incloent nova senyalit-
zació de limitació de velocitat, possible 
millora de l’abalisament de la carrete-
ra B-124 entre Sabadell i Castellar, així 
com fer una revisió de l’abalisament i la 
senyalització dels revolts entre Caste-
llar i Sant Llorenç-, “uns projectes de 
millora que ni ERC ni el PDCAT van 
executar, menystenint la voluntat 
del Parlament, i en detriment dels 
interessos del castellarencs”, sos-
tenen els comuns.

En aquest sentit, el diputat 
David Cid de Catalunya en Comú 
Podem ha registrat una pregunta al 
Parlament que insta a donar compli-
ment a allò aprovat la passada legis-
latura.  ||  redacció

Insten el 
Parlament 
a fer millores 
a la B-124

CASTELLAR EN COMú | 
POLítica
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comerç

La Fira Fora Estocs de la Plaça 
Major, que se celebra el mateix 
dia que la Passada de Sant An-
toni Abat, i que des de fa quatre 
anys coincideix amb una jornada 
de tapes al Mercat Municipal, va 
contribuir a arrebossar de gen-
tada el nucli urbà de la vila, diu-
menge al migdia. La cita comer-
cial coincideix amb l’últim cap de 
setmana de febrer perquè tant 
els comerciants com els clients 
aprofitin els últims dies de rebai-
xes. La quantitat de vendes dels 
vint-i-dos paradistes d’enguany, 
però, no va ser superior a edici-
ons anteriors.

Segons aproximacions de 
Comerç Castellar, fins a dues mil 
persones van passejar entre les 
vint-i-dues parades que es van 
instal·lar a davant del Mirador. 
Tanmateix, la cita comercial “va 
atraure més gent que clients”, 
segons va estimar Toni Santos, 
actual president de l’associació.
La majoria de parades que es van 
instal·lar eren de roba, encara 
que també n’hi havia d’alimenta-

 “Més gent que clients”, 
a la Fira Fora Estocs 

COMERç CASTELLAR | fiNaL de reBaiXeS

Un pintxo de sardina fumada amb 
allioli i tomàquet italià, entrecot de 
bou, una cullereta amb formatge de 
cabra amb mel i un grill de manda-
rina, bunyols de bacallà, croquetes 
i fideuà. Aquestes són algunes de 
les exquisideses gastronòmiques, 
a preus populars, que es van poder 
degustar a la 4a Passada de Tapes 
del Mercat Municipal, aquest dar-
rer diumenge de febrer. La propos-
ta, que coincideix amb Sant Anto-
ni, va omplir de gent l’equipament 

“una allau de gent” va tastar les 
exquisideses de la Passada de tapes

Els paradistes van oferir centenars de tapes als nombrosos visitants que va tenir el mercat. || q. pascual

durant tot el migdia.
Algunes de les vuit parades van 

exhaurir totes les tapes que havien 
preparat. Durant les hores puntes, de 
les 12 a les 14 h, alguns establiments 
van arribar a servir fins a mig miler, 
en alguns casos. Les ofertes han estat 
variades i per a tots els gustos. La ini-
ciativa va nèixer amb la intenció de 
potenciar el Mercat Municipal i, a la 
vegada, dinamitzar-lo. 

“És incomparable l’allau de 
gent que ha vingut avui amb el 
nombre de persones que venen 
durant la setmana”, va explicar 
Àngels Ramírez, presidenta dels 
Paradistes del Mercat i propietà-
ria de Peixos Marina, a qui se li van 
acabar les reeixides tapes. Altres 
peces gastronòmiques, com el for-
matge Paús de Tòrrec que oferia 
Prat Torras, per exemple, també 
van agradar molt.

“La gent ha agraït molt l’es·
forç que hem fet els paradistes i 
nosaltres estem molt satisfets de 
veure el Mercat tan ple. Tan de 
bo el cap de setmana sempre es·
tigués com avui”, va valorar An-
tonio Gálvez, de Cánicas Merche. 
Altres paradistes com Jaume Co-
llell, de l’establiment Salat i Dolç, 
també es mostrava satisfet: “Com 
cada any la gent ha gaudit molt 
dels bons productes de proximi·
tat del Mercat”.

Ana Martínez del Casé, boti-
ga que va oferir una barbacoa, ce-
lebra que la Passada de Tapes del 
Mercat sigui una trobada gastro-
nòmica que tothom gaudeix, mal-
grat suposi dues hores molt inten-
ses. Les altres parades alimentàries, 
el Racó del Mercat, Vila Borrull i la 
Bona Teca també s’han beneficiat 
de l’afluència de clients. || g. plans

MERCAT | gaStrONOmia

La Fira Fora d’Estocs es va omplir de gent. || g. plans

Les parades del 
mercat van oferir 
diumenge delícies 
gastronòmiques a 
preus populars

ció i d’altres sectors, com per exem-
ple, de cosmètica. “La Fira Fora 
Estocs permet que comerços de 
roba, abans que acabin les rebai·
xes, alleugereixin el seu gènere. A 
més, l’oferta està complementada 
amb altres sectors, que atrauen a 
més gent”, va explicar Marta Gonzá-
lez, dinamitzadora de Comerç Caste-
llar. Algun comerç també va aprofitar 
per presentar novetats de la pòxima 
temporada.

Coincidint amb la 4a Passada de 
Tapes del Mercat, les hores amb més 
afluència de clients van ser entre les 
12 i les 14 h, moment en què la comiti-
va de Sant Antoni Abat també era al 
centre de Castellar. La meitat eren co-
merços de la vila, mentre que la resta 
eren de municipis propers o paradis-
tes habituals a les fires. Durant tot el 
matí, la meteorologia va acompanyar, 
ja que la jornada va ser assolellada. 
“És una fira amb molta tradició i 
és adient per passejar·hi, encara 
que s’esperava una mica més de 
clients”, va assegurar el president 
de l’associació, Toni Santos, una ve-
gada la fira va acabar.   || g. plans

NOUS CURSOS feBrer-JuNY 2018 

més info i inscripcions:
sac (el mirador) dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h; 
de dt. a dj. de 8.30 a 19 h
més informació: www.elmiradorcastellar.cat  

NOVES TECNOLOGIES

Fotografia digital
Del 07/04 al 12/05, ds. de 9 a 13 h
Preu: 80 €
Hores: 28 h ( 8 h de treball de camp)

ARTS PLÀSTIQUES I MANUALS

Il·lustració i còmic manga
Del 02/03 al 25/05, dv. de 17 a 18 h
Preu: 25 €/mes

INFORMÀTICA I TIC

Les App al teu mòbil
Dt. i dj. 13/03 i 15/03, 
de 18.30 a 20 h. Preu: 10 € 
Iniciació a la informàtica
Del 03/04 al 08/05, dt. i dj. de 18.30 
a 20.30 h. Preu: 25 €
Iniciació a Internet
Del 22/05 al 21/06, dt. i dj. de 16.30 
a 18.30 h. Preu: 35 €
Ofimàtica
Del 10/05 al 28/06, dt. i dj. de 18.30 
a 20.30 h. Preu: 70 €

HABILITATS SOCIALS

Autoestima i autoconeixement
Del 12/04 al 21/06, dj. de 18 a 20 h
Preu: 70 €
Pràctiques de grafologia
Del 07/03 al 04/07, 1r dimecres de mes, 
de 19 a 21 h. Preu: 25 €
Les signatures a la grafologia
Del 21/03 al 18/07, 3r dimecres de mes, 
de 19 a 21 h. Preu: 25 €

iNScriPciONS 
OBerteS
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La gestió de les 
dades a la xarxa 

Genís Roca, dijous passat , a la Sala d’Actes d’El Mirador ||  j. jàimez

L’expert en transformació digital 
als entorns personal, professional i 
empresarial, Genís Roca, va prota-
gonitzar la segona xerrada del cicle 
Reflexions. Diàlegs sobre el futur que 
s’emmarca al Pla Estratègic Caste-
llar 20/20 que definirà el full de ruta 
de la vila durant la propera dècada.

Així, dijous passat, a la Sala 
d’Actes d’El Mirador, Genís Roca 
va oferir una mirada panoràmica 
sobre l’evolució de l’entorn digital 
des de la incursió d’internet a les 
llars de mig món el 1995 fins els nos-
tres dies. Una xarxa que ha passat 
de ser “unidireccional”, “refle·
xiva”, en què només les grans em-

L’expert en entorn 
digital, genís roca, 
va passar pel cicle de 
xerrades ‘reflexions. 
diàlegs sobre el futur’

  Rocío Gómez 

sant de les nostres dades”. “Totes 
les revolucions tecnològiques de 
la història han necessitat movi·
ments socials que les corregei·
xin”, va dir Roca. “De qui són les 
dades? La ciutadania demana un 
relació transparent sobre els usos 
de les dades”, va concloure l’expert.

diàleg sobre igualtat

La propera cita que proposa el cicle 
Reflexions. Diàlegs sobre el futur ar-
ribarà el 15 de març. La conferèn-
cia, que girarà entorn a la igualtat, 
anirà a càrrec de Sònia Ruiz, Cap 
del Departament de Transversalitat 
de Gènere de l’Ajuntament de Bar-
celona. També participarà a la po-
nència Lourdes Muñoz, presidenta 
de Dones en Xarxa. cofundadora de 
l’acceleradora de talents femenins, 
Sheleader, i d’Iniciativa Barcelona 
Open Data. 

Una altra dona serà la protago-
nista del segon diàleg de març. En 
aquest cas,  la periodista especia-
litzada en anàlisi política, sistema 
agroalimentari i maternitats, Est-
her Vivas, oferirà la xerrada Com 
ens alimentarem el 2025.  Serà el 22 
de març.   

preses i organitzacions tenien els 
recursos necessaris per publicar 
continguts, i la consulta es feia a tra-
vés de l’ordinador de sobretaula, a 
ser una xarxa “compulsiva”, amb 
un accés deslocalitzat a través dels 
nous dispositius, amb la immedia-
tesa i la participació com a pals de 
paller. El rol d’emissors d’informa-
ció ha canviat: tothom pot publicar 
informació, “no necessites editors” 
ni altres intermediaris.

Segons el ponent, les empreses 
s’han d’adaptar al fet digital i això 
implica “canvis disruptius”. Per-
què un negoci a través de la xarxa 
funcioni s’ha de pensar en clau glo-
bal, les empreses s’han “d’adreçar a 
les grans audiències” i alhora ges-
tionar molta informació per actu-
ar de manera segmentada, “gene·
rar confiança” i oferir “un servei 
abans que un producte”.

Quant al mercat de treball, la 
revolució digital “destrueix més 
llocs de treball que no pas en ge·
nera”, va reconèixer Roca. L’ex-
pert va advertir que les empreses 
hauran d’invertir en l’actualitza-
ció de les habilitats dels empleats. 
Els perfils professionals hauran de 

potenciar “la creació de xarxes”, 
desenvolupar les habilitats socials 
i tenir cura de la reputació digital. 
Cultivar contactes serà més que mai 
fonamental.

D’altra banda, Roca va recor-
dar que en el naixement de la xarxa, 
la principal preocupació “era ga·
rantir l’accés a internet a tot·
hom”. Després la prioritat va ser 
“digitalitzar·ho tot i informatit·
zar els processos”, i també apren-
dre a “gestionar la reputació” di-
gital i “la participació”. Ara per 
ara, per a Roca, el futur digital pas-
sarà perquè tant les empreses com 
les administracions “aprenguin a 
gestionar les dades” i apostin per 

la “transparència”. “Ara l’eficièn·
cia està en la gestió de les dades”, 
va puntualitzar.

En aquest sentit, un dels reptes 
d’aquesta nova era és la sobirania de 
les dades que generen els usuaris de 
la xarxa. Actualment, segons Roca, 
hi ha més objectes amb “sensors” 
connectats a la xarxa que no pas 
persones. Aquest flux d’informació 
genera ingressos a les organitzaci-
ons i empreses que els compren i els 
venen per tal d’oferir publicitat, ser-
veis i productes personalitzats als 
clients potencials. És un àmbit que 
encara està per regular. En paraules 
dels ponent: “els estats, amb l’ex·
cusa de la seguretat, estan abu·

Recupera en 

aquest vídeo de 

L’Actual la xerrada 

de Genís Roca
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Amb un ull posat a les finestres de 
Ca l’Alberola des d’on es podia veure 
caure la neu, el ple de febrer va tenir 
un important component reivindica-
tiu al voltant del paper de la dona a 
la societat [veure informació adja·
cent]. També va tornar a ser prota-
gonista el procés ja que es va votar 
per unanimitat demanar “l’excar·
ceració immediata dels presos 
polítics”, segons va llegir el regidor 
d’ERC Josep Maria Calaf, ponent de 
la moció. L’alcalde Ignasi Giménez 
va defensar el posicionament del 
seu grup -Som de Castellar-PSC-: 
“Estem en contra de l’aplicació 
de la presó preventiva en aquests 
casos”. Giménez també va informar 
al ple que havia “traslladat el suport 
d’aquesta institució” a l’exalcalde 
de Castellar Lluís Corominas, porta-
veu de Junts pel Sí el mandat passat, 
i que té una causa oberta per deso-
bediència al TSJC.

Abans, el ple va aprovar el Pla 
Municipal de prevenció d’incendis fo-
restals amb l’abstenció de Decidim. 
Tot i donar-hi suport, el portaveu 
d’ERC, Rafa Homet, va tornar a de-
manar com ja ha fet en plens anteri-
ors que “l’Ajuntament de Castellar 
deixi de treballar amb mentalitat 
exclusiva de prevenció i comenci a 
treballar amb mentalitat de gestió. 
Cal apostar pel desenvolupament 
rural, per potenciar l’agroterrito·
ri, és aquí on s’han d’invertir els 
principals esforços”. Per part de 
l’equip de govern, el portaveu Aleix 
Canalís també va insistir que la im-
mensa majoria del territori forestal 
de Castellar és de propietat privada 

i que “la clau de volta és trobar la 
manera de fer rendibles aquestes 
propietats forestals”. 

En l’apartat de mocions, ERC 
va tornar a portar al ple una pro-
posta on es demana, entre altres 
coses, “la paralització preventiva 
de la instal·lació dels nous comp·
tadors telegestionables que prete·
nen substituir els de tipus analò·
gic”, va explicar Calaf. La proposta 
havia quedat sobre la taula en el ple 
anterior i després de ser negociada 
va obtenir la unanimitat. La moció 
també proposa a l’OMIC que aten-
gui les demandes ciutadanes que 
es generin al voltant d’aquest tema 
que crea cert desconcert entre els 
consumidors.

ERC també va portar al ple una 
moció finalment consensuada per 
tots els grups sobre el sistema públic 
de pensions que, segons va subrat-
llar la regidora Núria Raspall, “està 
posant en perill la política del PP”.  
La regidora de Programes Socials de 
l’equip de govern, Pepa Martínez, va 
coincidir en aquesta afirmació. De 
fet, Martínez va dir que “el PP és 
una greu amenaça per al sistema 

el ple demana per unanimitat 
excarcerar els presos polítics
Som de castellar-PSc 
es va sumar a la moció 
promoguda per erc

 J.G.

Imatge del ple de dimarts passat a Ca l’Alberola.  || r.g.

de pensions” i va destacar que cal 
recuperar el Pacto de Toledo i dotar 
de mesures que donin estabilitat al 
sistema públic de pensions. La moció 
proposa la revalorització de les pen-
sions a l’IPC i insta el govern central 
a impulsar els canvis legislatius opor-
tuns per derogar qualsevol mesura 
que ho contradigui.

En l’apartat de precs i pregun-
tes, Decidim va demanar informació 
sobre pobresa energètica i, segons 
va dir l’equip de govern, no consta-
va cap tall de llum o gas a persones 
en risc a la vila. Els tres grups de 
l’oposició van coincidir en fer precs 
i preguntes sobre l’aplicació de l’or-
denança de tinença d’animals a Cas-
tellar. En aquest sentit, la portaveu 
del PDeCAT, Bea Garcia, va dema-
nar que es posi en marxa una comis-
sió de seguiment de la problemàtica 
animal al municipi. “Es tracta de 
donar compliment a un acord de 
ple ja vigent”. 

Abans del ple la regidora d’Edu-
cació Maria Antònia Puig va llegir 
una declaració institucional consen-
suada pels grups municipals en de-
fensa del model d’escola catalana.  

POLíTICA | PLe muNiciPaL de feBrer

Les dones i els seus drets van tenir 
un espai important en la sessió 
plenària del mes de febrer, ja que 
es van portar a aprovació dues 
mocions relacionades amb aquest 
àmbit, una sobre la vaga feminista 
del 8 de març, acordada per Som 
de Castellar-PSC i Decidim Cas-
tellar i una segona sobre igualtat 
salarial, exposada per ERC. Amb-
dues propostes van prosperar de 
manera unànime. La regidora de 
Programes Socials, Pepa Martí-
nez va ser l’encarregada de de-
fensar la moció: “El proper 8 de 
març, Dia Internacional dels 
Drets de les Dones, les entitats 
feministes han convocat una 
vaga a nivell internacional. La 
crida proposa una vaga laboral, 
de cura, de consum i estudiantil 
per conscienciar que sense les 
dones, el món s’aturaria i també 
per denunciar les situacions de 
discriminació i violència mas·
clista que pateixen les dones”, 
llegia Martínez. La regidora va 
afegir que hi ha un lloc per a ca-
dascuna de nosaltres, “perquè 
sense nosaltres ni es produeix 
ni es reprodueix”. La regidora 
d’ERC, Núria Raspall va recordar 
que la reivindicació va més enllà 
d’aquesta data. “Tot i els aven·
ços, les discriminacions són ben 
presents. Major precarietat la·
boral i feminització de la pobre·
sa. Més del 70% de les empreses 
no tenen cap dona en els seus 
consells d’administració, mal·
grat que a l’àmbit educatiu les 
dones són el 60% de les llicenci·
ades”. Des de Decidim Castellar, 
la regidora Bet Tena va manifes-
tar que la divisió sexual del treball 
provoca que totes les tasques de 
reproducció i de cura que realit-
zen les dones, pràcticament en 
solitari, no tinguin valor recone-

Suport a la vaga 
feminista del 8 de març

IGUALTAT| mOciONS PeLS dretS de LeS dONeS

gut, ni econòmic, ni social, ni institu-
cional, tot i ser tasques imprescindi-
bles per garantir el manteniment de 
la vida. “L’alliberament del patri·
arcat només serà possible lluitant 
organitzades per posar la vida al 
centre i així es reivindica a la vaga 
feminista del proper 8 de març”. A 
la moció es va acordar donar suport a 
la vaga, facilitar la informació als tre-
balladors i treballadores de l’Ajunta-
ment, convidar els partits politics a 
participar a l’acció comarcal que es 
faci i queles activitats previstes per 
al dia 8 de març a Castellar s’avan-
cin un dia.  De fet, és previst que di-
mecres dia 7, a les 9 h, es faci la lectu-
ra del manifest a la plaça del Mercat i 
després,  tingui lloc la caminada Fem 
passes per les dones!. A la tarda, a les  
20 h., la Biblioteca Municipal ha pro-
gramat l’acte Totes 8 en diem 16. Setze 
biografies de dones oblidades per la 
història a càrrec de vuit actrius, una 
lectura basada en el llibre Elles! d’Ag-
nès Rotger, amb música en directe.

igualtat salarial

Des d’ERC, la regidora Núria Raspall 
va defensar la moció sobre igualtat 
salarial: “A Espanya existeix des de 
2007 una llei d’igualtat de gènere 
que recull que no hi pot haver dis·
criminació salarial. Segons l’INE, 
però, els homes segueixen gua·
nyant almenys un 13% més que les 
dones (la UGT eleva la xifra fins 
a un 23%), això vol dir un 6.000 € 
menys anuals”. Entre d’altres punts, 
es va acordar incloure dins el plec de 
condicions per les noves contracta-
cions municipals d’empreses exter-
nes, l’obligació de presentar el seu 
Pla d’Igualtat, valorar positivament 
aquelles empreses que sense obliga-
ció el tinguin desenvolupat i donar 
assessorament des del Servei d’em-
presa, en el desenvolupament i execu-
ció d’aquest pla.  ||  cristina  domene

el ple aprova per unanimitat una moció a 
favor de la vaga i una sobre igualtat salarial

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 21 al 28 de febrer

Es necessita:
· 3 ajudants de cambrer
· 3 ajudants de cuina
· administratiu/va comptable mitja jornada
· agent comercial assegurances
· ajudant de maquinista
· controlador/a de qualitat
· cuiner/a
· dependent/a carnisseria i xarcuteria
· encarregats/des bar de tapes
· expenedor-venedor/a estació de servei
· mecànic/a de vehicles 
 

· mecànic/a i elèctric/a de 
  carretons elevadors
· mosso/a de magatzem - carretoner/a
· Netejador/a a domicili
· Netejador/a industrial
· Oficial 1a construcció
· Peó construcció
· Perruquer/a
· Project manager junior
· Supervisor/a d’obra
· torner/a convencional
· Venedor/a de botiga de roba infantil
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més de 100 cavalls pels carrers

Cent quinze cavalls, alguns muntats 
i d’altres que carregaven majestuo-
sos carruatges, van serpentejar car-
rers de la vila a la tradicional i lluïda 
Passada de Sant Antoni Abat, que a 
Castellar se celebra l’últim diumen-
ge de febrer perquè hi puguin partici-
par genets de poblacions veïnes, com 
Sentmenat, Bigues i Riells, Sabadell, 
Polinyà, Terrassa, Caldes de Montbui, 
Santa Perpètua, Sant Llorenç i Santa 
Eulàlia de Ronçana, a més de les hípi-
ques locals. La festa va comptar amb la 
col·laboració de la Federació Catalana 
dels Tres Tombs, una entitat batejada 
amb un nom que prové del nombre de 
voltes que, antigament, es donaven a 
una foguera feta amb ramatge verd o a 
la imatge del Sant, patró dels animals.

Abans de la Revolució Industrial, 
rucs, mules, cavalls i altres animals de 
tir eren la principal força motora per 
a la majoria de feines. El dia del Patró 
dels animals, aleshores, es considerava 
festiu per a les bèsties que servien per 

 Guillem Plans treballar el camp i per traginar merca-
deries, i se celebrava amb una passada. 
Arreu del país, entitats com la caste-
llarenca Amics de Sant Antoni Abat 
garanteixen que no es perdi la tradició.

La festa d’enguany, abanderada 
per Laureano Martínez, va començar 
ben d’hora al matí a l’Hípica Castellar, 
on, com cada any, es va oferir coca i 
mistela. Més tard, ja es van comen-
çar a concentrar cavalls a l’esplanada 
sorrenca del carrer Berguedà. Allà 
es va oferir un esmorzar de botifarra, 
cansalada i mongetes. Fins al migdia, 
se n’havien servit gairebé cinc-cents.

Després de l’esmorzar, la banda 
de música va començar a obrir pas cap 
al centre de la vila, seguida pel Sant que 
l’església de Sant Esteve ha deixat. La 
corrua d’animals i genets va avançar 
pels carrers Barcelona, Àngel Guime-
rà, Prat de la Riba, Catalunya, Barce-
lona, Sant Esteve, Santiago Rusiñol, 
carretera de Sentmenat, Bonavista, 
Caldes, plaça Vella, Passeig Tolrà, Ge-
neral Boadella, carrer Major, plaça Ca-
lissó i una altra vegada la carretera de 
Sentmenat, abans d’enfilar la ruta de 

El mossèn Txema Cot va fer la benedicció dels animals al seu pas davant de la font de la plaça Major. || q. pascual

Una trentena de persones es 
van concentrar dimecres, tot i 
el fred, davant del Palau Tolrà, 
en defensa de la immersió lingü-
ística i del model d’escola cata-
lana seguint una crida de la pla-
taforma Somescola davant de 
tots els ajuntaments catalans. 
“El rebrot dels atacs del PP i 
de Ciutadans contra el model 
d’escola catalana ha portat la 
comunitat educativa a mobilit·
zar·se per defensar un model 
que, amb les dades a la mà, con·
sideren que és d’èxit”, explicava 
Jordi Fusté, membre de la CAL.

“L’última atzagaiada del 
govern espanyol ha estat in·
cloure una casella a la preins·

L’àrea única de transport del servei de taxis dels dos Vallesos ha ampliat la 
seva zona d’influència incloent-hi Castellar del Vallès. Aquesta àrea única 
ha passat de 13 a 18 municipis de les dues comarques, segons ha informat 
Europa Press a partir d’un comunicat de l’Ajuntament de Mollet del Va-
llès. A més de Castellar, les noves poblacions que s’hi ha sumat són Cal-
des de Montbui, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana i Taga-
manent. Aquesta unificació comporta la fusió del servei de taxi. Per tant, 
els taxistes d’aquesta àrea poden operar dins de les 18 localitats afegides 
i fer servir les parades existents a aquestes poblacions. En total podran 
oferir un servei per a 240.000 habitants, el segon més gran de Catalunya 
darrere de l’àrea metropolitana de Barcelona.   ||  redacció

Per la immersió lingüística

Castellar entra a l’àrea única dels Vallesos

CONCENTRACIó | SOm eScOLa

MObILITAT |  taXi

PASSADA DE SANT ANTONI | eNtitatS

tornada. Es va fer parada a la font de la 
Plaça Major, on els cavalls de la comiti-
va, a més d’animals domèstics castella-
rencs, van ser beneïts pel mossèn  de 
la parròquia de Castellar Txema Cot.

testimoni històric

Un dels participants històrics, Jaume 
Marsol, fa més de vint-i-cinc anys que 
viu la passada de Sant Antoni caste-
llarenca. “Els cavalls són la meva il·
lusió i el que em fa viure, a més de la 
feina”, va explicar. Com molts dels al-
tres participants a la passada, segueix 
una tradició familiar amb aquests ani-
mals. En el seu cas, el seu pare els feia 
servir per anar al bosc i llaurar el camp.

Quan la comitiva va tornar a ser 
a l’esplanada del carrer Berguedà, l’en-
titat castellarenca va lliurar obsequis 
per als cavalls. Montse Rafart, presi-
denta d’ Amics de Sant Antoni Abat, 
agraeix a les parades del Mercat i a 
altres botigues de la vila que hagin fa-
cilitat productes de proximitat i de 
qualitat. “Sense ells no podríem fer 
l’esmorzar i la festa no seria el ma·
teix”, va dir. 

cripció escolar per forçar que el 
català sigui una llengua vehicu·
lar”, va afegir el membre de la CAL.

A continuació, el membre de 
l’ANC,  Ferran Hidalgo, va llegir un 
comunicat de millora del model edu-
catiu català que contenia 10 punts. 
El darrer punt del comunicat afe-
geix que “els plantejaments que 
propugnen públicament una invo·
lució educativa uniformitzadora, 
l’adoctrinament ideològic, la gene·
ració de sospites i denúncies i la se·
gregació lingüística poden posar 
en risc aquest model educatiu ca·
talà”.  A la concentració, hi havien 
tres membres de l’equip de govern, 
els quatre regidors d’ERC i represen-
tants de  Decidim.  ||  j. rius

La concentració als jardins del Palau Tolrà. || j. jaimez
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

El cercle de col·leccionistes de Castellar 
del Vallès, amb la col·laboració del set-
manari L’actual, fa saber a tots els nos-
tres socis i amics del col·leccionisme, que 
el dijous dia 8 de març, tindrem l’assem-
blea general anual de socis.
Castellarencs i castellarenques, amics 
del col·leccionisme teniu una nova opor-
tunitat aquest mes de març per unir-vos 
a nosaltres amb les vostres aficions, si 
vols lluir la teva col·lecció i gaudir d’ella, 
amb nosaltres la podràs exhibir davant 
de tot el poble, a la nostra Festa Major 
2018. El dia 8 passeu per les sales d’expo-
sicions polivalents de l’edifici el Mirador, 
plaça Major,s/n, sala Joan Tort, al cos-
tat del casal d’avis, i doneu un cop d’ull, 
estem a la vostra disposició per al que 
vulgueu amb relació al col·leccionisme 
en general. El nostre horari habitual és 
de 21,00 a 22.00 h., us esperem. 
Per a més informació passar-vos pel 
museu de la Coca-Cola, on podreu vi-
sitar gratuïament la col·lecció privada 

Convocatòria de 
l’assemblea de socisUna castellarenca al 

programa ‘La Voz Kids’ 
2018

 Cercle de Col·leccionistes

A la notícia sobre la passada de Sant 
Antoni Abat es va esmentar per error 
que hi havia una actuació dels Capgi-
rats-Castellers de Castellar quan en 
realitat no hi van participar. 

Fe d’errades

La jove castellarenca Nerea López, de 
13 anys, va aconseguir dilluns passar 
les audicions a cegues  del programa 
La Voz Kids de Telecinco. La noia, que 
porta tres anys esperant entrar al pro-
grama, admetia en el vídeo de presen-
tació de la seva actuació que “m’ho he 
treballat molt per estar aquí”.
López, fins arribar a les audicions, va 
anar aprenent “tècniques vocals, mi·
llorant, aprenent tècniques noves 
i sabia que ho havia d’aconseguir”. 
Fins i tot els seus pares, que porten el 
bar K’Aproveche de la plaça Catalunya, li 
van posar una professora de cant. Abans 
de sortir a l’escenari, la Nerea va dir que 
“vull gaudir el moment al màxim però 
a la vegada és difícil”. 
La Nerea va escollir per a les audicions 
a cegues el tema  Mi niña Lola i, tot que 
els nervis en algun moment li van passar 

FOTO DE LA SETMANA

 Partit Demòcrata (PDeCAT) Castellar

es que PP, Ciudadanos 
i PSOE/PSC van deci-
dir, a falta d’uns resul-
tats del 21-D favorables 
als seus interessos, que 

continuarien governant Catalunya per 
la força, han impulsat unes nítides po-
lítiques de legitimitat nul·la que fora bo 
que analitzéssim en la seva totalitat .
Un primer eix de la seva política ha 
estat la “caça de bruixes” o, altrament 

D

Una valoració de la 
política del règim a 
Catalunya en els últims 
4 mesos d’article 155

dit, la purga política de tot aquell que 
els desagrada (que, al tractar-se aquest 
d’un govern espanyol nacionalista, és 
molt el qui desagrada). Múltiples còn-
sols d’altres països a Barcelona han 
estat rellevats en els últims temps, 
per exigència d’Espanya; diversos 
polítics catalans s’han vist obligats a 
anar a l’exili; múltiples càrrecs han 
estat expulsats de l’administració de 
la Generalitat i, el que més exposició 
està tenint, als catalans no se’ns deixa 
escollir el President que nosaltres vul-
guem. Tot això succeeix en un context 
en el que hi ha presos polítics a les pre-
sons espanyoles i en el que una exposi-
ció privada sobre el tema ha estat re-
centment censurada.
Un segon eix ha estat la seva política 

més gran d’Europa, d’aquest famós 
refresc, o truqueu al museu de la co-
ca-cola de Castellar del Vallès, Tel. 
937159407 o l’ajuntament d’aquesta 
localitat Tel.937144040, “sabies que” 
(la Coca-Cola va néixer el 8 de maig de 
1886 a Atlanta, Estats Units). 
Es prega la presència de tots els socis, 
doncs aquest dia el teu vot i la teva opi-
nió és molt important per poder pren-
dre decisions i poder aprovar o no la 
diversa i important temàtica a trac-
tar, com pot ser:
• Estat de comptes 2017
• Resum d’activitats 2017
• Calendari i horari trobades expo-
sicions
• Carnets i autoritzacions 
• Donacions i subvencions
• Objectiu del 2018 
• Festa Major 2018 

econòmica de caràcter imperialista. 
Fa uns mesos que Rajoy anunciava 
en una convocatòria de premsa, una 
inversió de milers de milions d’euros 
en infraestructura a Catalunya. Doncs 
bé, no només no s’està complint aque-
lla promesa sinó que a més la inversió 
a finals de 2017 en, per exemple, infra-
estructura ferroviària va ser la pitjor 
dels últims anys. A això se li sumen les 
maniobres portades a terme per limi-
tar el pressupost a la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals (TV3), 
que ara s’està veient forçada a retallar 
el seu pressupost de manera dràstica.
Un tercer eix ha estat la seva política 
cultural. No ens referim a la censura de 
l’exposició sobre els presos polítics de 
Madrid; sinó que ens referim, en aquest 

cas, a la secció buida del museu de Llei-
da on abans s’exposaven les obres que 
la Generalitat de Catalunya havia sal-
vat de l’erosió i el malmetement del 
Monestir de Sixena dècades abans. 
Per últim, la política educativa que 
estan intentant impulsar mitjançant 
la introducció de la casella perquè els 
pares puguin escollir si escolaritzar els 
seus fills en castellà. Aquesta política 
dividiria els nens en funció de la seva 
llengua de preferència.
Com si amb això no n’hi hagués prou, 
l’aplicació de l’article 155 implica que 
molts procediments del sector públic 
han quedat aturats fins que aquesta 
no conclogui.
En conclusió, aquests últims quatre 
mesos han estat quatre mesos de ven-

jança i humiliació. No estan aquí per go-
vernar Catalunya, sinó que estan aquí 
per intentar desfigurar-la fins que ni 
nosaltres mateixos la puguem reconèi-
xer. La seva esperança és fer-nos aga-
far por perquè deixem de resistir-nos 
al règim; fer-nos tornar a l’estat men-
tal que una majoria de catalans tenien 
abans del 2010, any en el que molts es 
van començar a mobilitzar. Però això, 
no els ho deixarem fer. 
No som els mateixos que al 2009. Ens 
han arraconat, ens han maltractat i 
ens han humiliat. Per això, quan al-
guns diuen que “tècnicament, l’1-O no 
hi va haver càrregues policials” (Enric 
Millo), ningú s’ho creu: som record viu 
del que ens estan fent i no desaparei-
xerem així com així.

segurar que estava a punt de seleccio-
nar-la, va indicar que “hi ha determi·
nats moments de la teva actuació 
que demostren que tens ‘duende’”. 
Al final de la seva actuació, la Nerea va 
interpretar a cappella el tema ‘Pedacitos 
de ti’ d’Antonio Orozco. El cantautor és 
el favorit de Nerea, fet que va provocar 
que la castellarenca el seleccionés com 
a coach. ||redacció  ||foto: telecinco

factura, al final va ser escollida per dos 
dels tres coach de l’espai: Rosario Flores 
i Antonio Orozo. Precisament, la can-
tant li va dir que, al principi de l’actua-
ció, “se te n’ha anat el to” però que se-
gurament que a casa “cantes com els 
àngels” i va vaticinar que, en següents 
edicions del programa, “quan estiguis 
tranquil·la, cantaràs tan bé que ens 
trencaràs el cor”. Melendi, que va as-

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

preu: 6 € (entrada anticipada, 4 €). 
+ info: www.castellarvalles.cat    

“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

PLACES VACANTS A LES 
ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS
CURS 2017-2018

EBM El Coral 
(c. Torras, 4, tel. 93 714 37 15): 
infants nascuts l’any 2016.

EBM Colobrers 
(c. Prat de la Riba, 23, tel. 93 714 22 19): 
infants nascuts l’any 2015.

Per a més informació i reserva de places, 
cal adreçar-se a les escoles.

També tenim vacants a l’espai familiar 
“Moments en família”, el servei municipal 
d’atenció a la petita infància adreçat a famílies 
amb infants de 0 a 3 anys. 
Dies d’assistència: dt. o dj. de 10 a 12 h.
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opinió

o és el primer escrit 
que sobre la situació 
de la dona he presen-
tat en aquest mitjà. No 
és la primera vegada 

que em presento davant de vosal-
tres, persones lectores, per recla-
mar igualtat. Sé que el meu és sim-
plement un granet de sorra en una 
platja immensa, i que una manifes-
tació és poc davant de les situacions 
de perjudici que pateixen moltes 
dones, per aquest motiu m’agrada-
ria que el meu no fos l’únic crit que 
s’enlaira, que demana una igual-
tat real, unes mesures contra l’es-
querda social que encara es manté 
en un món avançat. Vivim en una 
societat que lluita pels seus drets, 
per les seves creences, però que no 
aixeca la veu davant aquesta situa-
ció d’ignomínia.
El proper 8 de març, Dia Internaci-
onal de la Dona, hem d’aconseguir 
que els nostres fets ens identifiquin 
i que ningú ens pugui tancar la boca, 
discriminant-nos i fent-nos sentir 
inferiors, invisibles. PROU!, el dia 
8 hi ha convocades diferents actu-
acions contra el fet de menystenir la 
dona des de qualsevol àmbit. Totes 

  Ni un pas enrera. || joan mundet

Han passat més de 100 anys

N PLAçA MAJOR

ANTÒNIA PÉREZ CORREA
Directora Escola d’Adults

 Aleix Canalís i Alsina*

 Decidim  Castellar

 Josep Maria Calaf*

a capacitat dels veïns 
i entitats per fer de 
Castellar una Vila ac-
tiva i plena de pro-
postes per gaudir-la 

n el Ple d’ahir ERC va 
presentar una moció 
sobre els presos po-
lítics. I avui en vol-
dria destacar alguns 

fragments. 
Ja són moltes les veus jurídicament 
competents que s’aixequen contra 
la barbaritat que està perpetrant el 
Tribunal Superior i el Jutge Pablo Lla-
rena. Manifestos, pronunciaments, 
opinions o declaracions es van suc-
ceint tan a nivell nacional, com esta-
tal i internacional. Com per exemple 
el Col·lectiu Praga (format per 15 ca-
tedràtics i 45 professors de dret),  el 
catedràtic de dret constitucional Ja-
vier Pérez Royo, Amnistia Internacio-
nal amb veu de la seva directora a Eu-
ropa Gauri Van Gulik, Renata Weber 
(advocada i exvicepresidenta de la Fe-
deració Internacional de Drets Hu-
mans), 100 professors de dret penal 

l 8 de març se celebra la 
Diada Internacional de 
les dones treballadores, 
una jornada que expres-
sa la lluita de milions de 

dones que no tenen res més que el 
seu treball com a forma de vida. Hem 
estat el conjunt de dones treballado-
res, que històricament hem mantin-
gut viva la flama de la dignitat, con-
tra l’explotació capitalista, patriarcal 
i racista, que ens nega el dret a una 
vida digna i a una sobirania plena 
com a dones, tant als Països Cata-
lans com arreu del món.
La divisió sexual del treball provoca 
que totes les tasques de la llar i les 
tasques de reproducció i de cura que 
realitzem les dones, pràcticament en 
solitari, no tinguin valor reconegut, ni 
econòmic, ni social, ni institucional, 
tot i ser tasques imprescindibles per 
garantir el manteniment de la vida.
Hem estat les dones les que hem patit 
la cara més dura de la crisi, retalla-
des de pensions, educació, sanitat, 
no implementació de la llei de de-
pendència, regressió en drets soci-
als. Mentre l’estat i les empreses es 
beneficien de tot aquest treball invi-
sibilitzat i imprescindible
Com a treballadores hem de patir 
també l’explotació a la feina i, enca-
ra més, si aquesta està associada al 
paper de cuidadores que el capitalis-
me patriarcal ha destinat a les dones 
de classes populars: netejar, rentar, 
cuinar i cuidar. Les dones som les 
que tenim més contractes a temps 
parcial, jornades laborals més cur-
tes, percepció de salaris de fins a un 

L
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Castellar, una vila activa

Presos polítics

8 de març vaga feminista

ha estat totalment demostrada 
durant el passat cap de setmana. 
Castellar feia goig amb activitats 
de tota mena, des de l’inauguració 
del BRAM!, amb la projecció inau-
gural, el concert de la GIOrques-
tra i les dues exposicions (una de 
retrospectiva sobre els deu anys 
de vida de la Mostra i l’altra d’Ar-
tefactes de Cinema amenitzat amb 
els contes de la Rosa Fité i la xoco-
latada de oferta pels esplais de la 
vila) o la passada de cavalleries i 
carruatges de la Festa de Sant An-
toni Abat, organitzada pels Amics 
de Sant Antoni Abat.
D’altra banda,  la Fira Fora Estocs 
i molt més organitzada per Co-
merç Castellar i una nova edició 
de Passada de Tapes del Mercat 
Municipal van fer que el diumenge 
el matí el centre de la nostra vila 
fos un bullici de gent amunt i avall.
Però les propostes no s’acaben 
aquí. Durant tota la setmana, po-
drem continuar gaudint del Bram!, 
el diumenge hi haurà la celebració 
el 41è Aplec de la Sardana orga-
nitzat per l’Agrupació Sardanista 
Amics de Castellar, o podrem gau-
dir dissabte del Día de Andalucía 
organitzat per part del Aires Rocíe-
ros Castellarencs, a l’Espai Tolrà. 
La diferència entre una vila apaga-
da, trista i tancada i una vila aco-
llidora, creativa i dinàmica està en 
la capacitat dels seus ciutadans 
d’elaborar propostes i fer-les reali-
tat. En aquest sentit, tal com hem 
pogut comprovar aquests dies, a 
Castellar som afortunats. Res de 
tot això seria sense la complici-
tat i el compromís de molta gent. 
A tots volem felicitar i agrair el 
seu esforç.

* Regidor de Cultura

tat. Som hereves d’aquelles dones, 
de les nostres contrades, que en 
començar el segle XX van anar a la 
vaga del tèxtil i a les protestes contra 
la carestia de la vida, som successo-
res del manifest de Seneca Falls del 

1848. Així que posem-nos dempeus, 
tenim els mitjans, tenim la força i la 
“paella pel mànec”.
Ha de ser possible, a través d’actu-
acions, deixar constància de la nos-
tra força, organitzem-nos i mobilit-

zem-nos, perquè se’ns ha d’escoltar. 
La nostra veu és imprescindible, el 
nostre treball ha de ser digne i equi-
parable salarialment i, les nostres 
responsabilitats han de ser com-
partides.

les persones podem revelar-nos, fer 
sentir el nostre parer, fer aturada o 
no fer-la, però ser conscients que si 
no se’ns escolta pocs faran res per 
solucionar les diferències, pocs alça-
ran les seves mans per fer-nos cos-

sibles accions sinó la seva declarada 
ideologia. Sense voler-ho, l’infal·lible 
jutge el considera, doncs, pres polític.

La tercera diu que el govern espanyol 
ha lliurat un seguit d’informes al titu-
lar del jutjat d’instrucció número 13 
de Barcelona, José Antonio Ramírez 
Sunyer, en què diu que la Generalitat 
no va gastar diners públics en el re-
ferèndum de l’1-O. Per altra banda, 
el Ministre Zoido va reconèixer que 
es van gastar 87 milions d’euros per 
evitar-lo. Aquestes dades ens donen 
unes evidències inqüestionables: La 
Generalitat no es va gastar ni un euro 
en un referèndum que SÍ que es va 
fer i el govern espanyol es va gastar 
87 milions d’euros per evitar un re-
ferèndum que SÍ que es va fer. O bé 
el govern català és molt espavilat en 
aconseguir fer un referèndum sense 
gastar diners o bé el govern espanyol 
és molt estúpid per gastar inútilment 
tants diners en voler evitar una cosa 
que es va fer igualment. 
I també en podem treure una segona 
conclusió: La justícia hauria d’acusar 
al govern espanyol de malversació ja 
que ha gastat diners en un objectiu 
que no ha acomplert.
* Regidor d’ERC

26% per sota dels homes, un menor 
reconeixement de la feina. Tot això 
amb unes institucions que estan bui-
des de sobirania, en les que prima la 
lògica del mercat per sobre de les per-
sones, que sostenen un sistema auto-
nòmic que ens ofega i que, en comp-
tes de garantir-nos una vida digna, 
ens retalla llibertats, ens desposse-
eix i ens precaritza.
L’alliberament del patriarcat només 
serà possible lluitant organitzades 
per posar la vida al centre i així es 
reivindica a la Vaga feminista del 
pròxim 8 de març.

d’universitats d’arreu de l’Estat, etc
Tot això constitueix una sòlida ar-
gumentació jurídica contra l’arbi-
trarietat de la justícia espanyola. El 
que també posa la pell de gallina són 
les tres notícies que es van destacar.
La primera és relativa a l’exministre 
Jose Barrionuevo que va ser condem-
nat pel Tribunal Suprem a deu anys 
de presó per haver estat un dels mà-
xims responsables dels GAL i de les 
accions de terrorisme d’estat que van 
cometre contra suposats membres 
d’ETA. Però finalment només va pas-
sar cent sis dies a la presó, perquè el 
govern de José María Aznar el va in-
dultar: va entrar a la presó el 10 de se-
tembre de 1998 i en va sortir el 24 de 
desembre del mateix any. Les compa-
racions són odioses però sovint inevi-
tables. En aquests moments els mem-
bres del govern i els responsables de 
les entitats civils empresonats porten 
més temps a la presó que els que hi 
va passar realment Barrionuevo mal-
grat la condemna. És una situació in-
admissible si tenim en compte que els 
primers hi són preventivament, sense 
judici, i sense morts ni violència men-
tre que el segon hi era per sentència 
ferma per actes de guerra bruta amb 
resultat de violència, tortures i morts 
de moltes persones. 
La segona fa referència a la petició de 
llibertat condicional que ha sol·licitat 
l’advocat de Jordi Sánchez tot dient 
que el seu client havia renunciat a la 
presidència de l’ANC i que renuncia-
ria a l’acte de diputat si el govern op-
tava novament per la via unilateral.  
El jutge Pablo Llarena ha denegat 
la petició de llibertat condicional in-
dicant que Jordi Sanchez ha reafir-
mat el seu compromís amb la inde-
pendència perquè s’ha integrat en el 
projecte polític de JxCat. És a dir, allò 
que se li retreu no són les seves pos-
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actualitat tradicions

Castellar del Vallès es va fer notar dis-
sabte passat en el lliurament dels Pre-
mis FAC 2018 organitzats per la Fede-
ració Andalusa de Comunitats al Casal 
del Metge de Barcelona. L’Associació 
Contra el Càncer de Castellar va rebre 
el premi a l’Acció Social i el setmanari 
L’ACTUAL va aconseguir el guardó en 
la categoria de periodisme. 

Maria Jesús Porras, com a res-
ponsable de l’associació contra el 
Càncer de Castellar, va recollir el seu 
guardó fent agraïments a les persones 
voluntàries que fan possible el dina-
misme de l’entitat. Al seu torn, el di-
rector de L’ACTUAL, Julià Guerrero, 
va agrair el premi a la Casa d’Andalu-
sia de Castellar i en concret a Mont-
serrat Da Silva perquè ha estat gràci-
es a ells que la publicació castellarenca 
va poder accedir al guardó. Els pre-
mis, que s’emmarquen dins d’una set-
mana plena d’activitats al voltant del 
dia d’Andalusia, que es commemora 
el 28 de febrer, van tenir altres guar-
donats com l’alcaldessa de Barberà 
del Vallès, Sílvia Fuster, en la catego-
ria Col·laboració i també va ser pre-
miat Alfonso Garrido, Coordinador 
General d’Acció Exterior de la Junta 
d’Andalusia.

els premis fac més castellarencs

L’ACTUAL i l’AECC de Castellar van ser guardonats als premis FAC. || cedida

el dia d’andalusia a castellar

L’Asociación Casa de Andalucía Aires 
Rocieros Castellarencs organitza el 
dissabte 3 de març el Dia d’Andalu-
sia, dedicat a enguany a Còrdova i a 
la seva província.  Els actes, que es 
faran de 10 a 18 h, es realitzaran a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà. El pri-
mer acte que hi haurà serà la missa 
rociera cantada a partir de les 10 h 
del matí pel coro rociero ACA Aires 
Rocieros Castellarencs. Després hi 
haurà una ofrena floral i actuacions 
dels quadres de ball de l’entitat Casa 

de Andalucía de Castellar del Vallès, 
el grup de cant flamenc i un dinar po-
pular.  Entre d’altres actuacions, des-
taca  la del grup de rumba Isakeiche-
lio. Per participar al dinar, els tiquets 
es poden adquirir aquest dilluns de 
17 a 20 h a l’Espai Tolrà. Per més in-
formació, es pot contactar al telèfon 
mòbil 669 77 09 54.

Segons han informat els organit-
zadors, la celebració comptarà amb la 
participació del primer tinent d’alcal-
de del municipi de Priego (Cordova), 
José González Ropero.   || redacció 

DIA D’ANDALUSIA | eNtitatS

aires rocieros organitza dissabte una jornada festiva a l’espai tolrà

Enguany se celebrarà el 2n Con-
curs de Cuina de la Mongeta del 
Ganxet en el marc de la fira d’ali-
mentació de Sant Josep. És una 
iniciativa que impulsa la secció 
local d’ERC per posar en valor 
aquest producte gastronòmic 
amb ADN castellarenc.

El concurs constarà de 
dues categories: el plat més sa-
borós i el plat més innovador i 
original. En la primera catego-
ria el premi serà un val de 100 
euros per gastar a les botigues 
de Comerç Castellar, i en la se-
gona el guanyador s’emportarà 

Segon Concurs de Cuina 
de la Mongeta del Ganxet 

ERC | St JOSeP

un sopar degustació per a dues per-
sones al restaurant Garbí. 

Així, els plats s’hauran de pre-
sentar el 19 de març entre les 11.30h 
i  les 12h a la parada d’ERC a la Fira 
de Sant Josep. Cal destacar que no 
hi haurà dispositius a l’abast per es-
calfar els plats. Els concursants hau-
ran de portar la recepta acabada. 

Les inscripcions es podran fer 
fins el 17 de març a través d’una bús-
tia situada al Mercat, o bé al correu 
castellarvalles@esquerra.cat. Les 
bases es poden consultar al web 
esquerra.cat/castellarvalles.   ||  

r.gómez

Els regidors d’ERC en la presentació del concurs, dimecres passat || r.g.

Espai d’Entitats Castellarenques

FUTbOL SALA INCLUSIU CONVOCATÒRIA PER A 
NOUS COL·LECTIUS 

Club Futbol Sala Castellar Vilabarrakes

el proper dimarts, 6 de març, de 16.15 
a 17.15 h, jornada de portes obertes 
al pavelló Joaquim Blume per a totes 
les persones que vulguin conèixer 
l’equip de futbol sala inclusiu.

Busquem participants! entrenem un 
dia a la setmana, i un cop al mes ho 
fem amb els alevins del fS castellar. 

activitat gratuïta. amb el suport de 
la fundació itinerarium.

Dia: divendres 2 de març
Hora: 20 h
Lloc: local de “La Kantera” (era 
d’en Petasques)

des de Vilabarrakes volem convi-
dar totes les persones i col·lectius 
que vulguin formar part de la mi-
llor festa de la comarca a una reu-
nió informativa amb sopar inclòs 
que tindrà lloc aquest divendres, 
2 de març.

cal confirmar assistència a tra-
vés de les nostres xarxes socials 
o a l’a/e vilabarrakes@gmail.com. 

+ INFO: 
tel. 93 140 18 72, 
vvva/e fscastellar@gmail.com  

+ INFO: 
a/e vilabarrakes@gmail.com 

+ INFO:
tel. 669 77 09 54

Aires Rocieros Castellarencs

Dissabte 3 de març
Horari: de 10 a 18 h
Lloc: Sala blava de l’Espai Tolrà

La proposta, dedicada enguany a 
córdoba i la seva província, inclou-
rà una missa rociera cantada pel 
coro rociero a.c.a. aires rocie-
ros castellarencs (10 h), una ofrena 
floral, i les actuacions dels cuadros 
de baile de la casa de andalucía de 
castellar, grup de cante flamenco 
i dinar popular.

CELEbRACIó DíA DE 
ANDALUCíA 

Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

La Vallesana informa que des de l’1 
de febrer els títols propis interur-
bans, com el V1, han deixat d’estar 
disponibles als autobusos i només 
es venen als punts de venda auto-
ritzats, que a castellar són l’estanc-
papereria martin, l’estanc califòrnia 
i l’estanc can tabac. als mateixos 
punts i també a Punt i coma i les 
gasolineres BP de la ronda tolosa i 
de la ctra. de Sant Llorenç es poden 
comprar t10 de l’atm.

VENDA TíTOLS 
V1 LA VALLESANA

TALLERS SETMANALS 
DE LA LUDOTECA 

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

Dies: del 5 al 9 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, tots els nens i 
nenes podreu jugar amb la llum i 
la foscor. el dimecres 7, també ju-
guem en família: obert a les famí-
lies amb infants de totes les edats.
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Laura Amorevieta, tercera a 
la Polärtic Snowrunning 

l’atleta del salamandra trail, laura 
amorevieta, va aconseguir la terce-
ra posició en el sènior femení de la 
polärtic snowrunning de 12 km, en 

una prova amb un desnivell de 750 m, 
al voltant de la vall de núria. comen-
çant al capvespre i acabant de nit, 
amorevieta va córrer durant 2 hores 
per sobre dels 2000 metres d’alti-
tud, amb l’ajuda de grampons i fron-
tal, amb una gran quantitat de neu.

Arnau Parera guanya el 
Ral·li Esprint de Sant Julià

el copilot arnau parera va aconse-
guir la victòria de classe a la 21a edi-
ció del ral·li esprint de sant julià, 
fent parella amb el pilot sabadellenc 

pedro carmona i el renault 11 turbo 
rèplica jean ragnotti. la parella del 
motor club sabadell s’emportava 
la victòria en històrics, acabant en 
16a posició absoluta, en el tradicio-
nal ral·li que dóna el tret de sortida 
al campionat català d’asfalt.

El passat diumenge, al pavelló Puig-
verd es va poder veure tot un recital 
de bàsquet, en el partit que va enfron-
tar al CB Castellar amb el Tecla Sala 
de L’Hospitalet, equip al qual van su-
perar per 106 a 64, en un dels millors 
partits que es recorden al Puigverd.
Albert Cadafalch amb 35 punts i Joel-
vin Cabrera amb 18, van ser els herois 
de l’equip groc-i-negre.

Els de Raúl Jodra, sense Albert 
Germà lesionat, arribaven al partit 
sent conscients que una victòria els 
podria posar líders provisionals, tot i 
estar a dues victòries de l’AESE, que 
ajornava el seu partit de lliga.

Tot i un parcial de 3 a 7 a l’inici,  
favorable als vermells, els groc-i-ne-
gres revertien la situació als primers 
minuts i arribaven al segon quart amb 
un 26 a 20.

Jodra, que incloïa a Joelvin Ca-
brera en el cinc inicial, donava des-
cans als jugadors titulars al segon pe-
ríode. Cabrera amb molt pes en el joc 
de l’equip, responia a les expectatives, 
demostrant que ha deixat de ser un ju-
gador de relleu per passar a ser una de 
les peces clau de l’equip.

Dos triples consecutius del base 
i amb els suplents fent el paper de ti-
tulars, l’equip destrossava als hospi-

talencs amb 36 punts en 10 minuts, 
amb Biel Santiveri i Lluís Tejedor com 
a puntals i amb un ‘Cada’ suprem. Al 
descans s’arribava amb un escandalós 
62-33 i el partit pràcticament resolt. 
Feia temps que el Puigverd no gaudia 
d’una primera part com aquesta, però 
encara quedava mig partit pel davant.

La segona part, que havia de ser 
un mer tràmit, el conjunt seguia mos-
trant la millor versió. Jodra donava un 
merescut descans a Marquie Smith i 
a Jordi Navarro, però es veia incapaç 
d’asseure a un superb Cadafalch, capaç 
d’anotar quatre triples consecutius a 
quatre minuts del final del partit. Fins 
i tot, el jugador del B, Marc Timoneda 
era premiat amb minuts, que no desa-

Passeig triomfal al Puigverd (106-64)
els groc-i-negres 
quallen un dels 
millors partits dels 
últims anys i són 
líders provisionals

  Albert San Andrés

amb més importància que els tri·
ples, han estat la clau per haver fet 
aquest partit” va afegir.

En acabar tot eren cares d’ale-
gria, però per damunt de totes sobre-
sortia la de l’Albert Cadafalch, juga-
dor de la casa que tornava a inicis de 
la temporada i canviant la lliga EBA 
per primera catalana. Cadascuna de 
les peces clau del club va explicar que 
“teníem ganes de jugar aquest par·
tit, perquè l’anada no va anar com 
volíem -van perdre 66-65 a la pròr-
roga-  i quan juguem com un equip i 
ens passem bé la pilota, les oportu·
nitats de tir són bones per tothom. 
Si ens ho passem bé i gaudim és molt 
positiu per l’equip”.

El número 11, amb 35 punts i set 
triples va afegir que “en aquest equip 
no tenim titular o suplents, tothom 
ve a ajudar i quan ens ho passem mi·
llor, correm més i anotem més. Som 
un equip alegre i es nota molt quan 
gaudim a la pista”.

L’equip, en clara ascendència, 
està arribant a cotes molt altes de con-
fiança de cara a l’últim tram de la lliga, 
però encara té la difícil missió de no dei-
xar escapar victòries contra equips de 
la part baixa, per no perdre el pols del 
liderat amb l’AESE i arribar a final de 
temporada amb opcions d’ascens a 
Copa Catalunya.

De moment, l’equip de Jodra es 
posa líder als punts, tot i quedar a 
una victòria de l’AESE, un equip que 
no s’enfrontarà al Collblanc B fins el 
26 d’abril.

La pròxima jornada, els groc-
i-negres visitaran la pista del Sedis  
(9/10), novè classificat, que arriba des-
prés de caure enfront de La Palma per 
72-55, mostrant la seva irregularitat, 
tot i haver aconseguit abandonar la 
zona baixa de la taula. 

profitava, anotant sis punts i tancant el 
marcador final, de 106 a 64, la xifra més 
alta aconseguida als últims temps en 
partit de lliga sense pròrroga.

“Tot el que havíem preparat 
durant la setmana ha sortit bé. Te·
níem clar que el Tecla Sala era un 
equip guerrer i que va molt al rebot 
ofensiu. La clau, que ja ho havíem 
parlat al vestidor, era dominar el 
rebot al nostre cèrcol, però l’activi·
tat defensiva que hem demostrat, 
amb tothom molt concentrat, ha 
permès que fessin pocs bàsquets fà·
cils i ens ha donat energia per l’atac” 
va explicar el tècnic castellarenc Raúl 
Jodra, format, curiosament, al planter 
de l’equip hospitalenc. “Han començat 

forts, però de seguida hem agafat el 
pols al partit i només hem estat nos·
altres a la pista” va defensar.

El Castellar, que segueix creixent 
i millorant partit a partit, era l’únic 
equip de la part alta de la classificació 
que encara no havia aconseguit una 
victòria amb una diferència tan gran 
i es reivindicava enfront del Tecla Sala.

“No penso en aquestes esta·
dístiques, només en les coses que 
ens fan competir i guanyar, però és 
cert que tot i haver tingut victòries 
còmodes, en cap havíem aconseguit 
una tan clara. L’equip ho tenia molt 
clar contra un equip amb el qual 
vam perdre a la primera volta. Les 
coses ben fetes en defensa, fins i tot 

Albert Cadafalch, amb 35 punts i set triples, un dels herois del partit enfront del Tecla Sala. || a. san andrés
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Xavi López (cadet) i Darío Ramírez (infantil) van aconseguir el sub-
campionat al II Campionat de Catalunya IKO, en la modalitat de kumite 
(combat), celebrat a Barcelona. En un esdeveniment dirigit pel Shihan 
Javier Lozano, president de l’organització, els del Karate Kyokushin Cas-
tellar van estar acompanyats per Carla Jiménez, tercera en cadet, Izan 
Vizuete i Víctor Pla, en un cap de setmana molt intens.  || a.san andrés

L’Escola de trial ‘ELBIXU’ segueix sumant grans resultats i aquesta 
setmana ho feien a Òdena, puntuable pel campionat de Catalunya amb 
victòries d’Alan Rovira (Minime), Aleix Farrès (Benjamí), Marcos Ju-
rado (Major) i Lluc Roa (Promesa), amb Martí Troya 2n, Naia Rovira 
3a (Fèmines) i Máx Sole 3r a Poussin.  || a.san andrés

KARATE | camPiONat cataLuNYa iKO

bIKE-TRIAL | camPiONat cataLuNYa

2 subcampionats pel Kyokushin al català

Set podis per l’escola de trial ‘ELBIXU’L‘equip grana va aconseguir sumar la 
primera victòria del 2018 enfront del 
Riudebitlles (3-0) en un partit marcat 
per la polèmica arbitral, però no va 
aconseguit sumar en el partit ajornat 
de la jornada 16 enfront del Reus Ploms 
(3-7). Una de freda i una de calenta per 

una de freda i una de 
calenta per l’Hc castellar

els granes sumen tres 
dels sis punts en joc 
del cap de setmana

l’equip de Fidel Truyols, que segueix 
flirtejant amb el descens de categoria, 
ocupant posicions de promoció.

El vespre de divendres donava 
el tret de sortida per una intensa set-
mana de partits per l’HC Castellar 
on havia de rebre al Dani Pedrosa al 
CP Riudebitlles (jornada 20) i al Reus 
Ploms (j16)  diumenge.

Enfrontant-se a un rival direc-
te, els granes començaven anotant el 
primer gol, però poc després una sèrie 
de decisions arbitrals deixaven al Riu-
debitlles amb només dos jugadors de 
camp durant una bona part del temps 

HOQUEI | 1a cataLaNa

de la segona part, aspecte que el Caste-
llar va saber rematar amb el 3-0 final.

Contra el Reus Ploms, l’equip 
aconseguia dominar d’inici, marxant  
3-2 al descans, però la gran qualitat dels 
reusencs decantava el joc a la segona 
part, on aconseguien cinc gols. “Hem 
fet una primera part excel·lent, ma·
nant al marcador davant del segon 
classificat, però al final el càstig ha 
estat exagerat. Hem merescut més” 
va explicar el tècnic Fidel Truyols.

L’equip segueix en 14a posició, en 
places de promoció de descens, a tres 
punts del descens directe.  

Xavi Vernet en un atac de la primera part del partit de l’HC Castellar enfront del Reus Ploms. || a. san andrés

Servei gratuït 
d’assessorament sobre 
clàusules abusives

Utilitza aquest servei d’assessorament gratuït i per-
sonalitzat que ofereix l’Ajuntament un dimarts al 
mes a través de professionals del Col·legi d’Advo-
cats de Sabadell.

Noves dates disponibles 2018:
20 de març
24 d’abril
29 de maig
26 de juny
31 de juliol
Lloc: OMIC (El Mirador)

És imprescindible demanar hora al SAC 
(El Mirador), tel. 93 714 40 40

Tens dubtes sobre les clàusules abusives
dels bancs? Necessites assessorament?

Més informació: 
www.castellarvalles.cat 
Organització: 
Ajuntament i PEC

“Bases per a 
una criança 
respectuosa”

Dimecres 7 de març
· de 17 a 19 h
Escola Bressol 
Municipal Colobrers 
(c. Prat de la Riba, 23)

Es tractaran qüestions 
relacionades amb 
l’acompanyament dels 
infants en l’etapa dels 0 
als 3 anys.

A càrrec de 
CreaEspai, serveis
i recursos socioeducatius

TALLER
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Els blanc-i-vermells segueixen sense trencar la mala ratxa. || q.pascual

Imatge del partit de la primera volta enfront del Sant Joan de Vilassar. || a.s.a.

La UE Castellar va visitar el camp de la UE Vic, on va caure per 
2 a 0, en una jornada on els de Juan Antonio Roldán van mostrar 
una bona imatge, com ja va passar enfront de la Montañesa, però 
sense aconseguir sumar lluny del Pepín Valls i sense guanyar a un 
equip de la plana de Vic. Els de Roldán segueixen a la cua de la clas-
sificació amb set punts, a 14 del seu predecessor.  || a.san andrés

El FS Castellar va sumar la sisena derrota consecutiva i la 18a de 
la temporada, després de caure per 5 a 2 enfront el Sant Joan de 
Vilassar. L’equip ocupa el fanalet vermell de la classificació ha-
vent sumant només quatre punts en 20 jornades.  || a.san andrés

FUTbOL | 1a cataLaNa

FUTSAL | 3a diViSió

La UE Vic s’imposa de nou

El Sant Joan s’imposa Castellar (5-2)

Isidre Cabedo va ser un home que va 
deixar una agradable memòria entre 
els seus companys de caminades, en 
el grup de Senders de la nostra enti-
tat. Mostra d’aquest bon record és el 
memorial que se li dedica anualment, 
celebrat amb una passejada pels en-
torns de la població.

En aquesta ocasió s’ha fet un re-
corregut que va dissenyar el grup de la 
Pedra Seca, en el que es visita un gra-
pat de barraques de vinya junt amb 
altres punt d’interès, prop de l’ermita 
de Les Arenes.

A les vuit del matí van concór-

La Xiii edició de l’isidre 
cabedo passeja pels entorns

Alguns dels participants de la XIII Memorial Isidre Cabedo. || cedida

el centre excursionista castellar recorda al seu membre un any més

rer els participants al punt de reunió, 
entre els que es trobava una neta del 
titular del memorial. Allà va començar 
la caminada que va trobar el forn de 
calç catalogat amb el número 13, i co-
negut com “de la font de la Riera Seca”.

El camí travessa la carretera de 
Sant Llorenç de Savall i s’enfila entre 
pins i bardisses per a trobar la prime-
ra barraca de vinya que consta amb el 
número 55 al catàleg corresponent, de-
dicada a la Carme Vinaixa, i que serà el 
punt més elevat de l’excursió (476 me-
tres). Una suau baixada porta el grup a 
una codolada escalfada pel sol i a recer 

EXCURSIONISME | memOriaL iSidre caBedO

del zèfir que bufa en cotes més eleva-
des. Posteriorment visitaran la cova 
del aigua, descoberta pel Jordi Gui-
llemot l’any 2008, on van arribar tot 
seguint un camí planer que va obrir el 
grup de la Pedra Seca tallant matolls i 
pins caiguts. Precisament, la següent 
barraca que van visitar porta el nom 
del descobridor de la cova de l’aigua, 
la número 42, o d’en Jordi Guillemot. 

A partir d’aquest punt, els excur-
sionistes entren al jaç del riu Ripoll on 
visiten les fonts dels Avellaners i del 
Carner, també restaurades pel grup 
de la Pedra Seca. Seguint el corrent 
amunt, veuran els forats al  buc del riu 
on s’encastaven uns pilars de fusta per 
a desviar l’aigua.

Un corriol a mà dreta els mena 
cap a la barraca número 81, o d’en Víc-
tor, però primer es troben el pi de les 
cinc besses, on fan una aturada tot en-
curiosits. Tornen al riu i, més endavant, 
sortiran per a mirar la barraca núme-
ro 108, o d’en Quimet.

El que queda de Mas Carner no 
dona cap pista sobre la tragèdia que va 
ploure sobre aquella propietat. 

Més endavant visiten la barra-
ca número 14, o del Carner, la núme-
ro 16, o de l’Enric de la Fonda, restau-
rada recentment, per a finalitzar amb 
la visita a la barraca número 84, o d’en 
Jesús Ballestar.

El grup va continuar fent una 
passejada per les cases modernistes 
de Les Arenes, per a concloure la jorna-
da prenent un refresc.  || jesús gómez

aa

Dj. 15/03, 18.30 h

“Igualtat i transversalitat 
de gènere. El rol de les 
dones, present i futur” 
a càrrec de Sònia Ruiz, cap de 
transversalitat de gènere a l’ajuntament 
de Barcelona, i Lourdes Muñoz, 
cofundadora del projecte Sheleader

Dj. 22/03, 18.30 h

“Com ens alimentarem 
en el 2025?”
a càrrec d’Esther Vivas, activista
de polítiques alimentàries

refLeXiONS
Diàlegs sobre el futur. 
Pla Estratègic Castellar 
20/20
Sala d’Actes d’El Mirador

consulta’n la programació completa a 
www.castellarvalles.cat/plaestrategic 

entrada lliure. aforament limitat. 
Es prioritzarà inscripció a:
www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions

#femunpla
#castellar2020
#reflexions

Fes les teves aportacions al Pla Estratègic Castellar 
20/20 a www.castellarvalles.cat/aportacionspla
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Alexia Espín campiona en Base 4 
La gimnasta d’artística s’emporta la victòria absoluta a la 
primera fase de la copa catalana a Hostalets de Balenyà

Els Hostalets de Balenyà va veure com la jove castellarenca Alexia Espín es proclamava campiona absolu-
ta de la primera fase dels campionats de gimnàstica artística. La Copa Catalana consta de tres fases classi-
ficatòries i una final, on participen les 20 millors. La gimnasta del Club La Vinya, de només 13 anys, va pro-
clamar-se campiona després d’aconseguir la victòria a la primera fase de Vic, fent primera  a asimètriques, 
segona a barra i quarta a terra, imposant-se a un total de 67 gimnastes.

D’altra banda, la seva germana Tatiana, d’11 anys, va participar a Hostalets en categoria Base 7 i tot i 
sortir d’una lesió, aconseguia la 18a posició, puntuant per la fase final.  || a.san andrés

GIMNàSTICA | cOPa cataLaNa

La tenista castellarenca Georgina Garcia va aconseguir la 
victòria al torneig WTA de Budapest, juntament amb  la 
local Fanny Stollár, després de superar la parella formada 
per la belga Kirsten Flipkens i la sueca Johanna Larsson 
per 6-4, 4-6, 3-10. 

Aquest és el primer torneig WTA que guanya Garcia, 
que va ser eliminada a la primera ronda individual. En la 
fase de dobles van superar a parelles sobre el paper supe-
riors, sense cedir cap set fins a la final. A més, l’Huracà va 
tornar a aconseguir un servei de 220 km/h, igualant la seva 
marca anterior aconseguida a la ronda prèvia davant Patty 
Schnyder. Curiosament, les dues tenistes van rebre un tro-
feu amb forma d’huracà després de la victòria, que van ce-
lebrar juntament amb la mítica Monica Seles.

Amb els resultats aconseguits, Garcia puja a la posi-
ció 154 en individuals i a la 120 en dobles.  || a. san andrés

Georgina Garcia guanya el 
seu primer WTA de dobles

TENIS | Wta BudaPeSt

lloret - Banyoles 1-1
farners - san juan m. 2-1
sant cugat - manresa 0-3
fe grama - mollet 2-1
sabadell B - llagostera B 0-2
cardedeu - manlleu 1-2
júpiter - montañesa 1-1
Vic - UE Castellar 2-0
la jonquera - can Vidalet 1-1

cerdanyola - reus ploms 4-5
masquefa - caldes m. 5-2
andorra - sant cugat 8-2
Bell-lloc - reus deportiu 3-5
Vendrell - juneda 3-2
HC Castellar - Riudebitlles 3-0
santa perpètua - monjos 3-1
sant just - sentmenat 11-0

estel - montcada 4-2
Vacarisses - fe grama 1-6
sant cugat - lliçà 2-2
Sant Joan V. - FS Castellar 5-2
premià - montsant 7-3
arrels - ripollet 4-4
mataró - lloret 8-3
arrahona - isur 2-4

jac sants B - claret 66-76
collblanc B - aese ajornat
almeda - gavà 68-74
Viladecans - olesa 53-48
Cb Castellar - Tecla Sala 106-64
la palma - sedis 72-55
sant Boi - prat 70-61
sant joan despí - roser B 57-64

FUTbOL FUTbOL SALA bàSQUET HOQUEI PATINS
1a cataLaNa · gruP i · J22 tercera diViSió · gruP i · J20 1a cataLaNa· gruP ii · J19 1a cataLaNa · gruP B · J20

fe grama 51 22 15 6 1
ce manresa 46 22 14 4 4
cf montañesa 39 22 11 6 5
aec manlleu 35 22 10 5 7
ue llagostera B 35 22 9 8 5
Vic uec 34 22 8 10 4
cf can Vidalet 33 22 8 9 5
ce farners 33 22 10 3 9
san juan at. de m. 30 21 9 3 9
ue la jonquera 29 21 8 5 8
ce sabadell B 28 22 8 4 10
cf lloret 26 22 7 5 10
ce júpiter 25 22 6 7 9
ce Banyoles 23 22 6 5 11
cf mollet 23 22 6 5 11
fc cardedeu 22 22 5 7 10
sant cugat fc 21 22 5 6 11
UE Castellar 7 22 1 4 17

isur fs 46 20 14 4 2
ripollet fs 44 20 14 2 4
fe grama 41 20 12 5 3
cfs montcada 41 20 13 2 5
estel Vallseca 36 20 11 3 6
fs montsant 32 20 10 2 8
g. arrahona fsc  32 20 10 2 8
ce Vacarisses 29 20 8 5 7
aefs arrels 27 20 8 3 9
cfs c. de mataró 27 20 9 0 11
sant joan de V. fs 27 20 7 6 7
sant cugat fs 20 20 6 2 12
lloret costa Brava 18 20 6 0 14
futsal lliçà d’a. 18 20 5 3 12
premià de mar cfs 18 20 6 0 14
FS Castellar 4 20 1 1 18

Cb Castellar  19 14 5
aese  18 15 3
Bàsquet sant Boi  19 13 6
cB la palma  19 12 7
Bàsket almeda  19 12 7
aec collblanc B  18 12 6
cB prat  19 11 8
cB gavà  19 10 9
ue claret  19 9 10
sedis Hidrology  19 9 10
Bc tecla sala  19 8 11
jac sants B  19 6 13
cB roser B  19 6 13
nou Bàsquet olesa   19 6 13
Bc sant joan despí   19 5 14
cB Viladecans  19 3 16

CLASSIFICACIó  PJ PG PPCLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP

cn reus ploms 46 20 14 4 2
ll-llista juneda 44 20 14 2 4
Hc sant just 43 20 13 4 3
ce Vendrell 36 20 11 3 6
Hc sentmenat 34 20 11 1 8
cerdanyola cH 32 19 10 2 7
cH s. perpètua 30 20 9 3 8
cp monjos 30 20 10 0 10
reus deportiu 29 20 9 2 9
cp Bell-lloc 26 20 8 2 10
cp riudebitlles 24 20 7 3 10
andorra Hc 22 20 6 4 10
pHc sant cugat 21 20 6 3 11
HC Castellar 17 19 5 2 12
caldes montbui 14 20 4 2 14
cp masquefa 9 20 2 3 15

Georgina Garcia, amb Monica Seles i Fanny Stollár, després de la victòria a budapest. || cedida

FUTbOL (UE Castellar)

DISSAbTE 3 març
Pepín Valls
10:00   fem aleví benj – sant gabriel
10:00     aleví c – aristoi fa
11:30     prebenjamí a – mercantil ce
11:30     benjamí a – ef sabadell
15:00    cadet a – can rull r. t cfu
17:00     juvenil a – cerdanyola
19:00     infantil c – ef Barberà

Partits a fora
09:00    pueblo nuevo -  aleví f 
09:00    molletense ud -  cadet c 
10:30    sabadellenca ue -  benjamí c 
12:45    sant quirze -  benjamí B 
13:00    ef Barberà -  prebenjamí B 
13:15    sabadell nord cf -  aleví B 
13:30    pB sant cugat -  aleví d 
16:00    sabadellenca ue -  juvenil B 
17:00    Viladecavalls -  fem juv cadet 

DIUMENGE 4 març
Pepín Valls
10:00     benjamí d – sant quirze
10:00    aleví e – san lorenzo ud
12:15     amateur a – lloret cf 
15:00     infantil a – manresa ce
16:30     fem inf aleví – cerdanyola
18:15     juvenil c – santa perpètua
 
Partits a fora
08:00    c. sabadelles 1856 -  cadet B 
09:30    can trias udf -  aleví g 
10:15    roureda Vdf -  infantil B 
10:30    f. terrassa -  benjamí e 

AGENDA
deL 2 aL 8 de marÇ

HOQUEI  (HC Castellar)

DIVENDRES 2 març
Pavelló  Dani Pedrosa
21:30  infantil B – cp Voltregà

DISSAbTE 3 març
Partits a fora
09:00  ct Barcino -  iniciació a 
15:00   Hc palau -  infantil B 
15:00   Hc sentmenat -  benjamí 
16:00   Hc montbui -  infantil a 
17:30   cn reus plom -  aleví a 
18:30   Hc sentmenat -  juvenil 

DIUMENGE 4 març
Partits a fora
11:00   caldes -  prebenjamí a 
16:45   cp tordera -  aleví B 
18:30   lleida llista icg -  sènior

FUTbOL SALA (FS Castellar)

DISSAbTE 3 març
Pavelló Joaquim blume
15:00   juvenil B – safa sabadell
16:30   infantil B – oar gràcia
18:30   sènior a – sant cugat fs

Partits a fora
09:30  l’alzina -  infantil a
10:00    escola pia -  benjamí B
12:00    can cuyàs -  prebenjamí B
13:15    malgrat cfs -  aleví a
15:00  ufs mollet -  aleví B
17:15    polinyà fs -  cadet B

DISSAbTE 4 març
Pavelló Joaquim blume
17:00    sènior B – cefs prosperitat

Partits a fora
09:00  sant cugat fs -  benjamí a
11:30    molins 99 -  prebenjamí a
12:00    cfs castellterçol -  cadet a
13:00    Babar ae -  juvenil a

bàSQUET (Cb Castellar)

DISSAbTE 3 març
Pavelló Puigverd
09:00   cadet fem – cn terrassa
10:30    premini  – Bm Viladecans
16:30     sots 21  – uB llefià
18:00     sènior B  – cB Viladecavalls

Partits a fora
11:00    fc martinenc -  preinfantil 
11:00    ue sant cugat -  infantil 
11:30    ceB sant jordi -  mini 
12:30   ces Bosco -  infantil fem

DIUMENGE 4 març
Pavelló Puigverd
10:30    premini  – sant andreu
12:00     sots 25 fem – cB manlleu

Partits a fora
10:45    cB santpedor -  júnior 
11:15    ce sant nicolau -  cadet 
12:30    sedis -  sènior a 
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PREINSCRIP-
CIÓ ESCOLAR 
CURS 
2018-2019

Calendari de visites 
i jornades de portes 
obertes a les escoles

FEDAC CASTELLAR – LA IMMACULADA
Divendres 2 de març – 18 h
Xerrada informativa infantil i primària 
(només famílies).

Dissabte 3 de març – 11 h
Xerrada informativa ESO (famílies i joves) i 
visita instal·lacions infantil, primària i ESO 
(famílies, infants i joves).
Visites personals: T. 93 714 53 85

ESCOLA MESTRE PLA
Dilluns 5 de març 
1a opció: de 15 a 16.30 h – xerrada informa-
tiva i visita instal·lacions en horari lectiu.
2a opció: de 17.30 a 19 h – xerrada informa-
tiva i visita instal·lacions fora d’horari lectiu.
En cas de no poder assistir, demanar visita 
personal al tel. 93 714 78 35.

INS CASTELLAR
Dimarts 6 de març – 18 h
Jornada informativa a c. Carrasco i Formi-
guera, 6 (només famílies).

ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ
Dimarts 6 i divendres 9 de març – de 15 a 
16.30 h
Xerrada informativa i visita instal·lacions.

ESCOLA EL SOL I LA LLUNA
Dimecres 7 de març
De 15 a 16.30 h – visita instal·lacions.
De 16.30 a 17 h – xerrada informativa.
Dissabte 10 de març
De 10 a 12 h – visita instal·lacions. Confirmar 
assistència 

ESCOLA JOAN BLANQUER
Dimecres 7 de març – 18 h
Xerrada informativa i visita guiada (famílies).

ESCOLA BONAVISTA
Dijous 8 de març – 14.45 h
Xerrada informativa i visita instal·lacions.

ESCOLA SANT ESTEVE
Dijous 8 de març – 17 h
Comunicació informativa i visita instal·lacions.

INS PUIG DE LA CREU*
Dijous 8 de març – 17.30 h
Xerrada informativa (famílies) i visita guiada instal·lacions.

*ATENCIÓ: a la carta enviada a les famílies s’indica erròniament la data d’aquesta xerrada i visita. 
Hi diu dimecres 8 de març de 2017 enlloc de dijous 8 de març de 2018. Disculpeu les molèsties.

10a EDICIÓ 

DEL 23 DE FEBRER AL 4 MARÇ DE 2018
AUDITORI MUNICIPAL MIQUEL PONT

COMPRA D’ENTRADES I ABONAMENTS

ENTRADES: 
BRAM! Castellarenc: entrada gratuïta
Secció oficial: 5 €/pel·lícula
BRAM! Infantil: La revolta del contes, 4€; resta d’activitats, gratuït

Comissió organitzadora:

MÉS INFORMACIÓ:
www.castellarvalles.cat/bram
www.clubcinemacastellar.com

Dg. 04/03 - 18.00 h
En la Vía Láctea

Dg. 04/03 - 21.00 h
La librería

SECCIÓ OFICIAL

Dv. 02/03 - 22.30 h
Demasiado cerca

Ds. 03/03 - 17.00 h
La casa junto al mar
Estrena a l’Estat espanyol

Ds. 03/03 - 19.30 h
Custodia compartida
Estrena a l’Estat espanyol

Ds. 03/03 - 22.00 h
The Square

BRAM! INFANTIL

Dg. 04/03 – 12.00 h
Concert del 
Cor Sant Esteve 

Dg. 04/03 – 12.30 h
La revolta dels contes
Vine disfressat!

Dv. 02/03 – 19.30 h
La Roca del Pastor
Convidats: Dani Sagrera i 
Raül Esteve, directors

Dv. 02/03 – 20.30 h
Un vas d’aigua per a l’Elio
Convidats: Pere Joan Ventura, 
director, familiars del maqui 
Elio Ziglioli, Argimiro Ferrero, 
historiador, i Jordi Guillemot, 
estudiós.

BRAM! CASTELLARENC
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bRAM! | Secció caSteLLareNca

‘La roca del Pastor’ s’estrena també divendres

el documental és 
un treball de dani 
Sagrera i raül esteve

El documental castellarenc La Roca del Pas-
tor es pot veure aquest divendres, a les 19.30 
hores, a l’Auditori Municipal. El projecte és 
una idea de Dani Sagrera, que “volia fer un 
document sobre els 50 anys del pesse·
bre que el Centre Excursionista de Cas·
tellar  porta al cim de la Castellassa de 
Can Torras”, diu. Inicialment, la idea era 
instal·lar una GoPro al pessebre que anés 
gravant “una cadena humana, tant dels 
que estaven al peu de la Castellassa com 
dels escaladors que pujàvem el pessebre 
fins a dalt”. Fa uns quatre anys es va posar 
de moda el lip dub i Sagrera es va plantejar 

fer-lo a la Castellassa, “però aleshores va 
aparèixer el dron, que encara ens donava 
més possibilitats per gravar l’escalada a 
la Castellassa des de dalt”. L’any 2015 es 
va pujar el pessebre a la Castellassa gràci-
es i es va filmar amb un dron, llogat a Marc 
Subirana. “I va ser ell mateix qui va tro·
bar molt interessant l’activitat i em va 
dir que podria dotar les imatges de con·
tingut”, diu Sagrera. 

La idea va anar creixent, Sagrera va 
començar la recerca de testimonis, partint 
dels documents d’Òscar Masó, un escala-
dor que té dos llibres de la roca. “Del lli·
bre, vaig seleccionar·ne algunes histò·
ries que vaig creure que podrien ser·me 
útils”. Per filmar-ho tot, Sagrera va comp-
tar amb aficionats i amb el professional de 
la fotografia Raül Esteve. 

S’ha comptat amb  la participació de 
la Txell, una nena de 12 anys que escala per 

primer cop la Castellassa. El film també in-
clou una filmació d’un vídeoaficionat que, 
l’any 1931 - 5 dies després que Macià pro-
clamés la República -  d’una quinzena d’es-
caladors que van pujar a la Castellassa “i 
que van baixar per la cara nord”, diu Sa-
grera, que afegeix que “aquesta pel·lícula, 
la vam haver de comprar”. 

El Centre Excursionista de Castellar 
ha fet de productor de la pel·lícula “i sem·
pre m’ha donat suport en el projecte, fins 
i tot, quan encara estava agafant forma”. 
Un altre moment interessant de la cinta és 
la pujada de l’any 1936, un cop esclatada la 
guerra. En aquell moment, els mitjans de 
comunicació es van fer ressò de l’ascensió 
al Cavall Bernat de Montserrat “però la 
Castellassa · cara nord · encara és més 
difícil, i ho ha ratificat Dani Bruguero·
la, un referent del món de l’escalada, a 
qui també vam filmar”.  ||  m. antúnez

Divendres a les 20.30 h es projecta el 
treball de Pere Joan Ventura Un vas 
d’aigua per a l’Elio, centrat en la figura 
del maqui italià Elio Ziglioli, fill de Lo-
vere, que va ser assassinat a Castellar 
del Vallès l’any 1949. L’acte comptarà 
amb la presència de diferents perso-
nalitats implicades en el projecte. Hi 
serà present Argimiro Ferrero, his-
toriador que va arribar a la figura de 
l’Elio a partir d’un altre maquis que 
ell estava investigant, Quico Sabaté, 
“un guerriller que van matar a Sant 
Celoni, on jo treballo, l’any 1960 ”, 
explica Ferrero. Sabaté va combatre 
el franquisme durant la República i la 
Guerra Civil. “El projecte va agafar 
dimensió, vaig saber que hi havia 
tres germans Sabaté, i més maquis 
que els acompanyaven”. Així, Ferre-
ro es va endinsar en unes vides apassi-
onants, llegendàries i èpiques. 

A la presentació, també hi as-
sistiran Jordi Guillemot, estudiós i 
autor de l’article ‘‘Un vas d’aigua per 
l’Elio Ziglioli’; Enrica Volpi i Claudio 
Ziglioli, familiars italians del maquis, 
i el director del treball documental, 
Pere Joan Ventura, que ha avançat que 
“el metratge té una durada d’uns 
20 minuts, és més que un ‘teaser’ 
però només és l’esborrany d’una 
pel·lícula”.

Els maquis van ser grups armats 
que van actuar en diferents àrees del 
territori espanyol, “bàsicament, a la 
serralada cantàbrica i a la zona dels 
Pirineus, a Catalunya, però també 
al País Valencià”, explica l’arxivera 
municipal Sílvia Sáiz.   

Hi va haver un grup de maquis 
format per 8 persones que, l’any 1949, 
van baixar de França pel Pirineu. “Hi 
havia algun francès, la majoria teni·
en relació amb Catalunya, i també hi 
havia un italià, era l’Elio”, diu Ferre-
ro.  Seguint el llibre de l’historiador An-
tonio Téllez sobre la resistència anar-
quista, “ i també buscant  informació 
sobre l’Elio a l’Arxiu d’Història So·
cial d’Amsterdam i a l’Arxiu del Tri·
bunal Militar de Barcelona, vaig se·
guir investigant”.

A l’article de Guillemot, publicat 
a www.caudelguille.net, s’explica que 
els maquis van arribar a Castellar, on 
van amagar material d’armes a prop 
de la masoveria del Castell, per cami-
nar més lleugers. Els nois, coneguts 
quasi tots com “Los Primos”,  eren Sa-
turnino Culebras, el seu germà Grego-
rio, José Conejos, Manuel Aced, Joan 
Busquets,  Manuel Sabaté, Ramon 
Vila i Elio Ziglioli. “Els tres últims no 
eren pròpiament del grup ‘Los Pri·
mos’”, apunta Guillemot. “Vila, cone·
gut com el Caracremada, era el guia 
del grup”, diu Sáiz. 

J. Busquets i S. Culebras van mar-
xar cap a Terrassa el mateix dia, men-
tre que els altres van seguir a Castellar, 
amagats.  “L’Elio va baixar tot sol a 
Castellar per tal de buscar provisi·
ons”, afirma Guillemot. “Va comprar 
força pa al Forn de la Baixada i llau·
nes i cansalada a Cal Truyols”.  La 
masovera Dolors Argemí - coneguda 
al poble com la Lola del Castell- es va 
creuar amb els companys de l’Elio i els 
va saludar, pensant-se que eren peons 
que arranjaven la carretera.  

El maqui italià va ser delatat i de-
tingut mentre comprava queviures, a 

elio, un maqui assassinat a la vila
el director castellarenc Pere Joan Ventura porta al Bram! aquest divendres el curt documental ‘un vas d’aigua per a l’elio’

  Marina Antúnez Matadepera. “Els guàrdia civils el 
van torturar de forma salvatge”, 
diu Guillemot. L’endemà, el van por-
tar davant de la Lola del Castell. “Van 
pensar que possiblement delataria 
els masovers i enxamparien, així, 
el guerriller i la base que els dona·
va suport”, escriu Guillemot, però la 
masovera no els havia acollit. La Lola 
va donar un vas d’aigua a l’Elio, “fet 
una despulla vivent”, a instàncies 
dels guàrdies civils. El final va ser trà-
gic. La benemèrita va endur-se l’Elio 
emmanillat i, una mica més enllà, va 
disparar un tret mortal. El cos d’Elio 
seria enterrat “en algun forat lliu·
re del cementiri de Castellar”, diu 
Guillemot. Per Ferrero, l’objectiu de 
la seva investigació també era “in·
formar els familiars de l’Elio, que li 
havien perdut la pista des de 1948”. 
En els darrers mesos, l’Ajuntament ha 
ajudat la família d’Elio a fer les gesti-
ons per identificar les seves restes 
al cementiri municipal i tramitar-ne 
l’exhumació. 

El director Pere Joan Ventu-
ra va tenir notícies de la història del 
maqui italià a Castellar quan feia una 
pràctica com a estudiant de cinema 
sobre un crim a la fàbrica Tolrà, que 
també va tenir lloc el 1949.  Recent-
ment, Ventura tenia previst viatjar a 
Bergamo, “per un projecte que tinc 
entre mans sobre la guerra civil”, i 
va aprofitar-ho per acostar-se a Love-
re “i rodar a la casa on vivia l’Elio 
abans de marxar a Espanya, entre·
vistar els familiars, etc”. Amb tot el 
material, Ventura ha elaborat aquest 
primer curt documental, amb l’objec-
tiu de recuperar la memòria històrica 
d’aquest cas. A l’esquerra, el maqui italià Elio Ziglioli, mort a Castellar el 1949. || cedida

Txell Pascual escalant la Castellassa de Can Torras. || cedida
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La pintora Sara 
calderón de l’equip 
de ‘Loving Vincent’, 
va inaugurar la 10a 
edició del Bram!

carta d’amor a Van gogh

Amb Loving Vincent, una pel·lícula 
d’animació que celebra i anima la re-
volució que va suposar la irrupció de 
Van Gogh a l’Olimp de la pintura, la 
mostra de cinema BRAM! va inaugu-
rar la seva 10 edició divendres passat. 
Una dècada en què tant el Club Cine-
ma Castellar Vallès  (CCCV) com totes 
les persones que sostenen el BRAM!, 
han apostat per recuperar i consolidar 
les projeccions de pel·lícules a l’Au-
ditori Miquel Pont, rememorant un 
“espai emblemàtic com els cinemes 
Califòrnia”, va remarcar l’alcalde Ig-
nasi Giménez, en la sessió inaugural.

Abans de la tradicional entre-
vista oberta, prèvia a la projecció del 
film inaugural, el president del CCCV, 

Pere Joan Ventura, acompanyat per 
l’alcalde Ignasi Giménez, va destacar 
algunes de les propostes que oferirà el 
festival.  Giménez va posar en valor la 
secció del BRAM! Castellarenc. Qua-
tre bones històries que capten l’essèn-
cia d’alguns paisatges castellarencs, i 
ens ajuden “a explicar·nos a nosal·
tres mateixos”, va apuntar Giménez. 
En paraules de l’alcalde: “El BRAM! 
no deixa de ser la Festa Major per 
a tots els cinèfils. Són dies que es 
viuen amb molta intensitat”.

Al seu torn, Pere Joan Ventura, 
va afegir un apunt reivindicatiu a la 
seva intervenció, un toc d’atenció pels 
“atacs a la llibertat d’expressió que 
s’estan produint al país”. “Recla·
mem la llibertat de tots els presos 
polítics”, va sentenciar el cineasta a 
l’Auditori Miquel Pont. 

loving vincent

La pel·lícula d’animació Loving Vincent, 
dirigida per Dorota Kobiela i Hugh 
Welchman, va néixer de “l’amor” 
dels directors pel pintor holandès, va 

La pintora Sara Calderón (esq.) a l’entrevista oberta de la sessió inaugural del bRAM!, divendres passat || q.pascual

bRAM! | iNauguració

explicar la pintora Sara Calderón en 
l’entrevista oberta a l’Auditori. Una 
passió que es decobreix en 95 minuts 
de llargmetratge en què intenten re-
soldre el misteri de la mort del pin-
tor pèl-roig. Tot plegat, en un viatge a 
través de les cartes que Vincent Van 
Gogh va enviar al seu marxant d’art, 
mecenes i germà, Theo, i dels quadres 
que el van catapultar al passeig de la 
fama de la pintura un cop va morir. Lo-
ving Vincent és una carta d’amor que 
convida a conèixer sense prejudicis i a 
cor obert, com va néixer, viure i morir 
l’autor de La nit estrellada.

La jove artista madrilenya, Sara 
Calderón, es va sumar fa tres anys a 
l’equip de 125 pintors que van donar 
vida a les obres de Vincent Van Gogh, 
a Loving Vincent, a través de més de 
65.000 quadres a l’oli. D’aquests, 374 
els va signar Sara Calderón.  En aques-
ta animació artesanal també hi va par-
ticipar una altra pintora espanyola, 
Sara Campos, que va ser present a la 
sessió inaugural a l’Auditori a través 
d’una videoconferència.    || r.gómez 

Handia, pel·lícula de Joan Garaño i 
Aitor Arregi programada al BRAM! 
2018, es va poder veure diumenge a 
l’Auditori Municipal davant d’una 
audència de 228 persones. L’acte va 
comptar amb la presència de l’ac-
tor coprotagonista Joseba Usabia-
ga, actor i pallasso de la companyia 
Poxpolo ta Konpainia, i que al film 
interpreta el paper del germà del 
gegant. L’argument gira al voltant 
d’una història real de Miguel Joa-
quín Eleizegui, un home del segle 
XIX que patia de gegantisme i que 
era conegut com el Gegant d’Altzo.

Durant l’entrevista prèvia a la 
projecció, Joseba Usabiaga va fer 
riure en més d’una ocasió el públic 
assistent. Va explicar que el projec-
te de la cooperativa Moriarti “tre·
balla molt amb la psicologia dels 
personatges, i això es nota, inde·
pendentment que tècnicament 
han millorat mai des de la pel·
lícula ‘Loreak’ “. Handia és una 
cinta d’època, amb múltiples loca-
litzacions, amb efectes especials. 
En realitat, l’actor que interpreta 
el gegant, Eneko Sagardoy, medeix 
1, 84 cm. “A la pel·lícula arriba a 
medir 2,42 i això es fa fent servir 
diferents tècniques que no desve·
laré ara, és clar! ”, explicava Usa-
biaga. “El que us puc avançar és 

que, en alguns moments, es va fer 
servir un doble molt més alt que 
l’actor protagonista”.

Per primer cop, Joseba Usa-
biaga s’enfrontava a un paper dra-
màtic. “Jo soc pallasso i sempre 
he desenvolupat la part còmica, 
enfrontar·me a un paper dramà·
tic ha estat possible perquè una 
pel·lícula es fa a poc a poc, rodant 
diferents escenes, i els directors 
m’ho han posat fàcil”.

El personatge de Joseba, Mar-
tín, és un personatge que represen-
ta l’esperit de supervivència en un 
context de pobresa. “Al comença·
ment de la pel·lícula, són carn i 
ungla amb el seu germà. Les coses 
canvien quan apareix el gegantis·
me, la seva relació mai més serà 
igual”. La pel·lícula retrata la so-
ledat de les persones que són dife-
rents, en aquest cas, per les seves 
característiques físiques.

Sobre els 10 Goya rebuts i el 
premi al festival de San Sebastián, 
Usabiaga va dir que, fent ús de l’hu-
mor que el caracteritza, “no ens 
esperàvem la bona acollida, tot i 
que el bo se l’ha endut la Coixet!”. 
Per acabar l’entrevista, la comis-
sió BRAM! va fer entrega d’un sac 
de mongetes del ganxet al convi-
dat protagonista.   || m. antúnez

L’humor de l’actor 
usabiaga, al Bram!

L’actor Joseba Usabiaga recull un sac de mongetes del ganxet. || q. pascual

bRAM! | Secció OficiaL
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La Sala d’exposicions d’El Mirador 
acull, durant tots els dies de BRAM!, 
la Mostra de Cinema de Castellar del 
Vallès, un total de 48 plafons com-
memoratius dels 10 anys d’existèn-
cia de l’activitat. 

L’acte inaugural de l’exposició, 
que es titula ‘10 anys de BRAM!’,  va 
tenir lloc divendres passat, a les 19 
hores.  La mostra ha estat acurada-
ment preparada per la Galia Castelló, 
la Montse Estada i l’Antònia Pérez, 
membres de la Comissió BRAM!. 

La coral SOM·night d’Espaiart 
va amanir l’acte amb música, a l’ober-
tura d’aquest acte, amb el tema ‘Tu 
tens el present’ de Jonathan Larson 
del musical ‘Rent’ i va oferir al pú-
blic diverses cançons del seu reper-

Diumenge 25  al matí, les famílies van poder gaudir d’una exposició d’artefactes de cinema a la plaça d’El Mirador, 
programada per Zinematik. L’activitat va tenir molt bona acollida, es van comptar fins a 500 persones assistents. 
Algunes, van gaudir també dels contes de Rosa Fité i de la xocolatada popular de Colònies i Esplai, Esplai Sargan-
tana i forn Sant Jordi. L’exposició reunia una col·lecció d’enginys relacionats amb el cinema. Molts dels artefactes 
aguditzaven la nostra imaginació, utilitzant els efectes tècnics i òptics per capturar la realitat de la forma més fidel 
possible. Entre d’altres, es va poder jugar amb el zoòtrop, el praxinoscopi i la càmera fosca.   

Mostra per 
a recordar 
els 10 anys

Jocs per als petits cineastes amb una exposició

tori habitual. 
L’acte va continuar a l’interior 

de la sala, on els visitants van con-
templar la mostra. Es va procedir 
als parlaments del regidor Aleix Ca-
nalís i Galia Castelló, i també a una 

EXPOSICIó | 10è aNiVerSari

bRAM! INFANTIL | eXPOSició

segona interpretació de SOM·night.  
Finalment, es van  bufar les es-

pelmes, es van brindar amb cava les 
10 edicions del BRAM i es va obse-
quiar l’assistència amb un refrigeri.  

 m.antunez

Membres de la Comissió bRAM! bufen les espelmes dels 10 anys. || cedida

Colis Suspect i L’Altraveu 
en l’equador del BRAM!

El president del Club Cinema Cas-
tellar Vallès ho va deixar ben  clar 
en la inauguració del BRAM!. Colis 
Suspect era una de les cites indis-
pensables de la mostra de cinema. 
La cinta es va projecta dimecres 
passat a l’Auditori Miquel Pont en 
el marc de la secció Finestra Ober-
ta. El film posa l’accent en les po-
lítiques d’Immigració de la Unió 
Europea, es qüestiona les fronte-
res europees i el vincle entre la in-
dústria armamentística i les rela-
cions internacionals. Tot plegat, a 
través d’una història concreta, la 
del poeta Mohammed.

La sessió de Finestra Ober-
ta va comptar amb l’assistència de 

les directores Sofia Català i Rosa 
Pérez, i de la productora Marta 
Hernández

D’altra banda, l’equador de 
la 10a edició del BRAM! també va 
passar per la projecció del docu-
mental L’Altraveu: Història d’un 
procés. Durant gairebé 40 minuts, 
set militants de la formació política 
castellarenca rememoren els inicis 
i desenvolupament d’aquesta can-
didatura popular coincidint amb 
el desè aniversari de la mateixa. 

El documental de L’Altraveu 
es va projectar dimecres passat a 
l’Auditori i va comptar amb l’as-
sistència dels directors Jesús Ca-
làbria i Oriol Font.    || r.gómez

Pere Joan Ventura amb les autores de ‘Colis Suspect’. || q.pascual

Oriol Font i Jesús Calàbria, directors del documental sobre L’Altraveu.  || q.pascual

bRAM! | PrOJecciONS

més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 
t. 93 714 43 32 ( de dl. a dv. de 15 h a 21 h)

bateria. dimarts 06/03, 
de 17.45 a 19.15 h

Violoncel. dimarts 13/03, 
de 16 a 16.30 h

Violí. 
dimarts 20/03, de 16 a 17 h i 
de 19.15 a 20 h
dimecres 21/03, de 16 a 17 h i 
de 18 a 18.45 h
dijous 22/03, de 20.15 a 21 h

Classes 
gratuïtes 
No te les perdis!

I, als mesos d’abril i maig, també classes de clarinet, saxo i flauta travessera, 
baix elèctric i contrabaix, trompeta, guitarra elèctrica
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Pessebristes castellarencs a Mollina (Màlaga). || cedida

PESSEbRISME | muSeu Pessebres 
castellarencs 
a Màlaga

A finals de febrer, alguns dels pes-
sebristes del Grup Pessebrista de 
castellar del Vallès van assistir a la 
trobada internacional del Museo 
de Belenes de Mollina, a Màlaga. 
Aquesta era la primera vegada 
que tenia lloc aquest esdeveni-
ment que va servir per a reinau-
gurar el museu.

A la trobada hi van ser con-
vidats tots els col·laboradors 
que tenen obres exposades o bé 
emmagatzemades,les millors cre-
acions realitzades per pessebris-
tes de diverses entitats, sobretot 
d’Espanya i d’Itàlia, països on hi 
ha més afició d’elaboració de di-
orames i figures de pessebre. Al 
museu hi ha una gran col·lecció de 
figures de la castellarenca Mont-
serrat Ribes, una de les principals 
escultures de pessebre del país.

El Grup Pessebrista de Cas-
tellar hi està també molt ben re-
presentat per un diorama de Joan 
Romeu i Montse Santander. A més, 
al magatzem hi ha preparats tres 
diorames més dels mateixos pesse-
bristes,  un de Joan Sáez i un altre 

de Joan Carles Capdevila. El pes-
sebre que aquest any ha elaborat 
el  Joan Juni amb Carme Altayó 
també es traslladarà al Museu 
quan es desmunti l’exposició de 
Castellar. 

Al museu es poden contem-
plar més de 690 pessebres artístics 
i prop de 1.000 figures de pessebre 
de reconeguts autors nacionals i 
internacionals. Hi ha molta varie-
tat de diorames pel que fa a la pro-
cedència; de l’escola catalana, de la 
italiana, de l’andalusa i de la zona 
centre i nord d’Espanya. El museu 
serveix de refugi per a molts dels 
millors pessebres que s’elaboren 
cada any.   ||  m. antúnez

ASAC | aPLec SardaNiSta

41è aplec de la sardana per 
aquest diumenge 

El 41è Aplec de la Sardana tindrà lloc 
aquest proper diumenge 4, a les 16 
hores, al recinte firal de l’Espai Tolrà. 
L’acte està organitzat per l’Agrupa-
ció Sardanista Amics de Castellar i 
comptarà, enguany, amb la partici-

La Principal de la 
Bisbal, Jovenívola de 
Sabadell i Sant Jordi, 
cobles convidades

pació de les cobles La Principal de 
la Bisbal, la Jovenívola de Sabadell 
i la Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. 

El repertori escollit per a l’oca-
sió inclou, per part de la Sant Jordi, 
“Col·lega i amic”, “L’amic Joaquim”, 
“Camí Ral”, “La plaça del poble d’An-
dorra”, “Només un instant” i “Amic 
Ramon”. La Jovenívola de Sabadell 
interpretarà “El petit Ivan”, “L’avi 
Milu”, una sardana incògnita, “66 
aplecs 99”, “Les homilies d’Organyà” 
i “L’Aplec de Sabadell”. 

La Principal de la Bisbal ha esco-
llit les sardanes “Plena de Pau”, “Les 
noies de Castellar”, “L’àvia sardanis-
ta”, “Per l’àngel i la Feli” (una sardana 
de concurs de colles improvisades), 

“Dansa viva” i “Rosa encisadora”. 
Les sardanes conjuntes seran 

“Els de Castellar” i “Castellar, perla 
del Vallès”. L’activitat és oberta a 
tota la població i compta amb la col-
laboració de diverses entitats i empre-
ses, amb el suport de la Confederació 
Sardanista de Catalunya.

L’Aplec d’enguany també  in-
clou, a les 11.30 hores,   una ballada a 
la plaça del Doctor Robert de Saba-
dell, amb la Principal de la Bisbal, on 
s’interpretaran “L’aplec de la Mun-
tanya”, “Record d’Andorra”, “An-
na-Laura”, “Daliniana”, “Maranna”, 
“Els rocs de l’Estany”, “Sardanes al 
casino”, “La petita Josefina” i “Com 
tu la volies”. 

  Marina Antúnez

Sardanistes al 40è Aplec de la Sardana, a Castellar del Vallès. || q. pascual

Llongue i Latorre van 
amanir el vermut 

Diumenge a les 12 hores, Cal Gorina 
va acollir un concert de Llongue i Ri-
card Latorre davant d’un públic for-
mat per una trentena de persones. 
L’acte s’emmarca als vermuts mu-
sicals que l’entitat ofereix, oberts a 
la ciutadania. El concert musical va 
començar amb una mica de retard i 
creant un bon ambient. De fet, la gent 
va gaudir del vermut amb petador, 
patates xips i vermut de Cal Mero tot 
escoltant bones cançons, que es van 
allargar fins més enllà de les 14 hores.

Divendres a la tarda, la rondallai-
re Rosa Fité també va oferir una sessió 
de contes, “Contes que fan pessigolles!” 

a l’espai interior de Cal Gorina. L’acte 
va comptar amb una quarantena de 
persones, entre petits i grans, que van 
gaudir de les històries amb l’acom-
panyament de xocolata desfeta amb 
nata i melindros. “Fité ha fet gaudir, 
riure, aplaudir, cantar i picar als 
nens, nenes, pares i mares”.

Amb aquestes activitats, Cal 
Gorina clou la programació de la “Cul-
tura d’hivern”. Des de l’entitat estan 
molt satisfets amb la participació de 
castellarencs i castellarenques, que 
estan obertes a socis i no socis per a 
promoure la participació cultural de 
la vila.   || m.a.

Llongue i Ricard Latorre van oferir un concert, diumenge, a Cal Gorina. || cedida

CAL GORINA | cuLtura d’HiVerN

bLOG | múSica 

El blog Castellarenc La música amanseix 
les feres celebra el quart aniversari

El blog castellarenc La música amanseix les feres fa 4 anys i, per celebrar-ho, 
ha organitzat un esdeveniment per dissabte 3 de  març, a les 18 hores, a 
l’Espai cultural i gastronòmic Tarambana, al carrer Bellsolar, cantonada 
carrer de Barcelona, a Cardedeu. L’entrada és gratuïta i inclou l’actuació 
de El sobrino delDiableo, el sorteig d’una panera de cd’s. 

La música amanseix les fetes és un blog musical i empresa de mana-
gement, gestió cultural, premsa i publicitat de Castellar del Vallès.  Està 
gestionat per Marina Sabaté i Xavi Martí. Va néixer al febrer de  l’any 
2014 amb l’objectiu de donar a conèixer formacions musicals d’arreu del 
país.  ||  m. antúnez
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DESTAQUEM EXPOSICIONS

DivEnDrES 02
19.30 h - CINEMA
bRAM! Castellarenc: 
La Roca del Pastor
amb l’assistència dels directors, 
dani Sagrera i raül esteve ·auditori 
municipal · Org.: comissió Bram!

20.00 h - REUNIó
Convocatòria per a nous col-
lectius de Vilabarrakes 2018 
reunió informativa amb sopar in-
clòs. cal confirmar assistència a vi-
labarrakes@gmail.com  
Local de “La Kantera” (era d’en 
Petasques) · Org.: Vilabarrakes 

20.30 h - CINEMA
Finestra  Oberta: 
Un vas d’aigua per a l’Elio
amb l’assistència de Pere Joan 
Ventura, director, familiars d’elio 
Ziglioli, argimiro ferrero, historiador, 
i Jordi guillemot, estudiós · auditori 
municipal · Org.: comissió Bram!

22.30 h - CINEMA
Secció oficial bRAM! 2018: 
Demasiado cerca · auditori 
municipal · Org.: comissió Bram!

DiSSAbtE 03
de 9.15 a 14 h - PROPOSTA
Jornada tècnica: “Gestió soste-
nible. Cria de reines” · Sala d’ac-
tes d’el mirador · Org.: associació 
d’apicultors de Barcelona – aSaB

de 10 a 18 h - FESTA
Celebració del Día de Andalucía
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: aires rocieros castellarencs

11.30 h - CONTES
Once Upon a Time, 
a càrrec d’idiomes castellar
Ludoteca municipal · Org.: idiomes 
castellar i Ludoteca municipal · 
col·laboració: Biblioteca municipal

17 h - CINEMA
Secció oficial bRAM! 2018: 
La casa junto al mar · auditori 
municipal · Org.: comissió Bram!

19 h - TEATRE
Mama, loko! La tinc petita!
ermita del racó · Org.: associació 
de Veïns del racó

19.30 h -  CINEMA
Secció oficial bRAM! 2018: 
Custodia compartida
auditori municipal 
Org.: comissió Bram!

22 h -  CINEMA
Secció oficial bRAM! 2018: 
The Square · auditori municipal · 
Org.: comissió Bram!

DiuMEngE 04
12 h - MúSICA
bRAM! infantil: 
Concert del Cor Sant Esteve
auditori municipal 
Org.: comissió Bram!

12.30 h -  CINEMA
bRAM! infantil: 
La revolta dels contes
auditori municipal 
Org.: comissió Bram!

de 16 a 20 h -  PROPOSTA
41è Aplec de la Sardana
espai tolrà · Org.: agrupació 
Sardanista amics de castellar

18 h - TEATRE
Mama, loko! La tinc petita!
ermita del racó · Org.: associació 
de Veïns del racó

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

18 h - CINEMA
Secció oficial bRAM! 2018: 
En la Vía Láctea
auditori municipal 
Org.: comissió Bram!

21 h – CINEMA
Secció oficial: 
La librería. The bookshop
auditori municipal
Org.: comissió Bram!

DiMArtS 06
de 16.15 a 17.15 h - PROPOSTA
Jornada de portes obertes al pa-
velló Joaquim blume
Per conèixer l’equip inclusiu de fut-
bol sala · Pavelló Joaquim Blume
Org.: club futbol Sala castellar

17.45 h - PROPOSTA
Classe gratuïta de bateria
escola municipal de música torre 
Balada · Org.: escola municipal de 
música torre Balada

20 h - PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: bridget Jones: Mad About 
the boy, de Helen Fielding
Biblioteca municipal antoni tort
Org.: Biblioteca municipal

DiMEcrES 07
9 h - PROPOSTA
Acte institucional de lectura del 
manifest del Dia de les Dones i ca-
minada oberta a tothom
Pl. del mercat · Org.: ajuntament

09.30 h - SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
Org.: ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

17 h - TALLER
Escola de Pares i Mares: 
“bases per a una criança respec-
tuosa”
escola Bressol municipal colobrers
Org.: ajuntament i Pec

20 h - PROPOSTA
“Totes 8 en diem 16”
Biblioteca municipal antoni tort
Org.: Biblioteca antoni tort

DivEnDrES 09
20 h - PROJECCIó
Docsbarcelona del Mes: 
Gràcies per la pluja
auditori municipal
Org.: cal gorina, club cinema 
castellar Vallès i L’aula d’extensió 
universitària per a gent gran
 

DiSSAbtE 10
10 h - PROPOSTA
Photocall: “El feminisme és el 
meu superpoder”
a càrrec de creu roja · c. Sala 
Boadella · Org.: comissió municipal 
d’igualtat d’oportunitats dona-home
 
11.30 h - PROPOSTA
Racó 0-3 anys: “La foscor no em 
fa por”
Ludoteca municipal Les 3 moreres
Org.: Ludoteca municipal

18.30 h - TEATRE
El libro · auditori municipal
Org.: fundació cerma acoge

DiuMEngE 11
de 10 a 15 h - PROPOSTA
Campanya de donació de sang
Parc de Bombers (c. Berguedà, 39)
Org.: Banc de Sang i teixits

12 h - TEATRE
Teatre familiar: 
Faboo, l’encant de la imaginació
auditori municipal · Org.: ajuntament

12 h - PROPOSTA
SonaSwing al Calissó
cal calissó · Org.: SonaSwing

17.30 h  - bALL
43a ballada de Gitanes al Pavelló
Pavelló Joaquim Blume
Org.: Ball de gitanes

18 h - bALL
ball a càrrec del Duet Mar i Cel
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

18.45 h - CINEMA
Diumenge d’estrena: 
La batalla de los sexos
auditori municipal
Org.: ajuntament

agenda del 02 a l’11 de març de 2018

Día de Andalucía
dissabte 3 · de 10 a 18 h · sala 
Blava espai tolrà

La Asociación Casa de Andalucía 
Aires Rocieros Castellarencs or-
ganitza el Dia d’Andalusia, dedicat 
enguany a Còrdova i a la seva pro-
víncia.  El primer acte que hi haurà 
serà la missa rociera cantada a par-
tir de les 10 h del matí pel coro roci-
ero ACA Aires Rocieros Castella-
rencs. Després hi haurà una ofrena 
floral i actuacions dels quadres de 
ball de l’entitat Casa de Andalucía 
de Castellar del Vallès , el grup de 
cant flamenc i un dinar popular.

Mostra de llibres amb el títol “D de dona”
del 8 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 projecte “Cantem àfrica”
del 6 al 16 de març · sala d’exposicions d’el mirador · org.: associació 
afrocatalana d’acció solidària amics de la casamarce
Exposició de pintures ‘Emocions socials en abstracte (1-10-17 / 16-2-18)’
fins al 23 de març ·galeria aguilart
Exposició: “Un dia, una dona”
fins al 31 de març · escola municipal d’adults
“10 anys de bRAM!”
divendres 2 de març, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h; ds. 3 de març, de 17 a 21 h;
 dg. 4 de març, d’11 a 13.30 h i de 17.30 a 19 h · sala d’exposicions d’el mirador 
org.: comissió Bram!
Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares
ermita de sant pere d’ullastre · Visites concertades: 650008074
Exposició permanent: “Trenquem reixes per la llibertat”
exterior de l’escola municipal d’adults
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FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVeNdreS 02 CASTELLAR 
diSSaBte 03 YANGÜELA 
diumeNge 04 YANGÜELA 
diLLuNS 05 ROS 
dimartS 06 PERMANYER 
dimecreS 07 CATALUNYA 
diJOuS 08 VILà 
diVeNdreS 09 EUROPA 
diSSaBte 10 CASTELLAR 
diumeNge 11 CASTELLAR 

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

“Allò que és impensable resulta que és pensable”
W. Szymborska 

@xaviml1962 @ana_corbalan79 @marianem2
neu a castellar ninot de neu let it snow

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Un testimoni de la transformació d’un dels punts més destacats del poble, La Vallesana. Un garatge i les 
oficines de l’empresa de transport de passatgers fou comprat pel Banc de Sabadell per a instal·lar-hi la seva 
sucursal número 4 i pisos d’habitatges. L’obra està molt avançada. Es va fer l’ampliació de l’espai per unir 
els dos carrers, seguint l’alineació ja planejada en el pla urbanístic de 1927, com s’havia fet en construir l’edi-
fici de La Caixa deu anys abans, que veiem just al costat fent cantonada amb el carrer Major.  || col·lecció: 

joan montes ||autor: antoni montes ||arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

Passeig - La Vallesana, vers 1965

Josep R. Tortajada
Tortajada & Arnau Germà

Av. Sant Esteve, 34 · T. 93 714 55 45

La Llei de la Segona 
Oportunitat

Recoma-
nació

penúltima

Mingo Esturgó Saneste
 82 anys · 22/02/2018
Maria Alemany Figueras              
 87 anys      ·  23/02/2018             
Paulina Feliu bacells                     
95 anys · 23/02/2018         
Pilar Domènech Rodoreda          
86 anys · 24/02/2018                
Carmen Rodriguez Fuentes       
85 anys · 24/02/2018            
Isabel Alcaraz Campoy 
102 anys · 25/02/2018

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

La Llei de Segona Oportunitat aborda la pos-
sibilitat del “perdó dels deutes” a persones 
físiques, deutores “de bona fe” que no poden 
fer front als seus compromisos de pagament. 
La finalitat d’aquesta llei és permetre que 
una persona física tingui la possibilitat d’en-
carrilar novament la seva vida sense haver 
d’arrossegar indefinidament la càrrega d’un 
deute que mai podrà pagar. 
Després de tot el procés i complint els requi-
sits, el jutge declararà extingits els deutes, 
amb excepció dels de dret públic (Hisenda i 
Seguretat Social) i les despeses del procés per 
obtenir la declaració d’extinció dels deutes.
La tramitació per aconseguir el perdó dels 
deutes passa per tres fases: la tramitació d’un 
Acord extrajudicial dels pagaments, on s’as-
signa d’un mediador concursal que intenta 
negociar per reduir els deutes i l’aplaçar el 
pagament; la tramitació d’un Concurs de 
Creditors, on és l’entorn del Jutge del Con-
curs qui ven tots els béns del deutor per tal 
d’abonar fins on s’arribi als creditors i, per 
últim, la tramitació del “Exoneració del Pas-
siu Insatisfet”. En aquest darrer cas, es dis-
cuteix si el deutor té els requisits per tal que 
es declari l’extinció dels seus deutes i, en cas 
afirmatiu, es declara l’extinció dels deutes. 

Dimecres 7 de març (atenció, canvi de data!)
09.00 h – Pl. del mercat
Acte institucional de lectura del manifest
i caminada oberta a tothom: Fem passes 
per les dones!
itinerari de 6 km i dificultat baixa pels entorns del 
terme municipal . No cal inscripció

20.00 h – Biblioteca antoni tort
Totes 8 en diem 16
Lectura de 16 biografies de dones oblidades per la 
història, a càrrec de 8 actrius: montse gatell, dolors 
ruiz, clara Soley, clara Sellés, agnès Hernández, 
mònica clarà, Sara Schkot i Bet tena
amb música en directe a càrrec de míriam aguado
Lectura basada en el llibre elles!, d’agnès rotger

Dissabte 10 de març
10.00 h – c. Sala Boadella
Photocall: “El feminisme és el meu 
superpoder”
racó de disfresses d’heroïnes, dinàmica del mirall, 
mural i música feta per dones
a càrrec de creu roja

Dimecres 14 de març
18.00 h – Sala d’actes d’el mirador
Cinema-tertúlia
a partir del visionat de diversos curtmetratges
a càrrec de Psicovallès

De l’1 al 31 de març
Exposició: “Una dona, un dia”
reflexions sobre la situació de la dona
escola municipal d’adults

Exposició permanent
“Trenquem reixes per la llibertat!”
exposició per fer visibles diferents problemes i situacions
exterior de l’escola municipal d’adults

Del 8 al 31 de març
“D de dona”
mostra de llibres escrits per dones i al voltant de la dona
Biblioteca municipal antoni tort

Activitats gratuïtes i d’accés lliure
Organització: comissió municipal per la igualtat 
d’oportunitats home-dona

DIA INTERNACIONAL DE 
LES DONES



del 02 al 08 de març de 2018

la contra

Joshua García Ibarz

Vull que la gent que ve 
aquí pugui arribar a 
dedicar-se a la dansa

Ballarí i director d’ Our Solution Site (OSS)
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Ha fet de tot en el món de l’esport: atletisme, futbol 11, 
bàsquet, submarinisme, esgrima... Fa nou anys va descobrir 
la dansa i ja s’hi va voler dedicar. I ara, amb 25 anys, ha obert 
un centre per formar nois i noies en la dansa i arts marcials

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
reflexiu
Un defecte que no pots dominar?
soc molt competitiu
Una persona que admires?
daniel campos i el meu ‘sensei’, carlos
Què és la dansa?
la vida
Una rutina diària?
entrenar, fer dinar al meu germà i fer en-
càrrecs
Un plat
el sushi
Un llibre?
‘don quijote’
Una cançó?
‘ningú més que tú’ de pablo alborán
On t’agradaria ballar?
japó
Un color?
el món està ple de colors
Un viatge pendent?
Hawaii

”

“

· El teu somni ha estat obrir un 
gimnàs o una acadèmia de ball?
No, mai. El meu problema és que de 
petit no podia fer esport. A dia d’avui 
soc molt baixet i de petit em deien 
que no podia fer esport perquè no 
creixiria bé. Jo en vaig voler seguir 
fent perquè l’esport per a mi és vida. 
En vaig tocar molts fins que vaig tro-
bar la dansa i ara les arts marcials. 
Una vegada vaig començar a ballar 
i a freqüentar acadèmies, vaig pen-
sar en algun moment que tant de bo 
pogués obrir algun centre relacionat 
amb la dansa. I fa dos anys vaig tenir 
l’oportunitat de fer-ho.

· Com et vas imaginar com havia 
de ser la teva escola?
No volia que fos una cosa que vinc 
aquí i me’n vaig. Per això, vull que 
sigui una escola on aprenguin i que 

la gent que ve pugui tenir l’oportuni-
tat a l’acabar. Tots els nens que venen 
aquí venen amb la idea de si volen ser 
professors, ballar o fer coses fora, jo 
no tinc cap problema de portar-los  a 
tot arreu. La meva idea és que la gent 
que ve aquí pugui arribar a dedicar-se 
a la dansa o a les arts marcials.

· Quan vas començar la dansa?
Als 18 anys, quasi amb 19. Vaig veure 
el meu millor amic que ballava i vaig 
fer dansa contemporània i clàssica. 
Després vaig veure les danses urba-
nes i vaig decidir que em volia dedi-
car a aquest món.

· Tens alumnes des dels 5 anys?
Sí. Per als alumnes de 5 anys tenim  
una classe oberta que es diu activitats 
infantils i aquí fem de tot: activitats 
esportives, circuit muscular, dansa, 
acrobàcia i una mica d’arts marcials. 
També treballem molt el tema del ‘bu-
llying’, perquè no el practiquin i no el 

pateixin. Tots som amics i companys 
encara que no ens coneguem.

· Vas patir ‘bullying’ de petit?
Sí, he tingut la mala sort que a mi 
me n’han fet molt de ‘bullying’. A dia 
d’avui, estic content perquè aquesta 
gent que m’ha fet ‘bullying’ ha canviat 
molt. Jo també soc molt més fort que 
abans i aquesta gent que em feia ‘bu-
llying’, que m’ha fet de tot, són molt 
bones persones. Sempre que poden 
em saluden. Hem crescut com a per-
sones. Espero que la gent que vingui a 
Our Solution Site vagi pel camí recte.

· Com està estructurada l’escola?
A les 18 h comencen les classes de 
dansa i d’arts marcials. Els petits 
fan arts marcials de 18.30 a 20 h. Pel 
que fa a la dansa, hi ha hip hop junior, 
breakdance, formacions i activitats fí-
siques de dilluns a dijous. Divendres, 
hi ha formació només per a un grup, 
que crec que sempre tindré al meu 

costat. Intento que les primeres per-
sones que han vingut tingut un trac-
te preferent.

· Vas formar part del grup Street 
Squad, que va arribar a guanyar el 
campionat europeu de breakdan-
ce. Encara continua viu?
Sí, però no competim. Sí que fem ac-
tuacions quan ens les demanen. 

· Hi ha algun àmbit de la dansa que 
no hagis tocat mai?
Les danses llatines. He fet contempo-
rània, clàssica, experimental... De fet, 
és l’únic que em queda per fer.

· Tens 25 anys i un esperit empre-
nedors que molts joves de la teva 
edat voldrien tenir...
Em considero molt emprenedor pel 
panorama que tenim ara i les ganes 
que tinc. No vull aturar-me ni que-
dar-me quiet. Si per algun motiu em 
surt alguna cosa malament, em bus-

caré la vida i faré una altra cosa d’una 
altra manera.

· L’entrenament diari et produeix 
molt desgast físic?
Per desgràcia, sí. No tan sols per l’en-
trenament sinó per coses passades. 
He tingut moltes lesions i he tingut 
de tot: calcificacions, bursitis, capsu-
litis... Mai m’he trencat cap os, però.

· Però aquests problemes venen 
perquè has forçat molt el teu cos?
No et diré que no. No sabria dir-te 
quan estic forçant el cos. Si sé que 
estic cansat i, realment puc aturar-me, 
paro.  Amb la dansa fas una coreo-
grafia intensiva de tres minuts i aca-
bes amb un mal al cos  que no et pro-
dueixen ni 20 minuts de peses. Hi ha 
moments que no pots, per exemple, 
amb el mundial de Los Ángeles amb 
els Street Squad on el meu grup i jo 
vam acabar molt malament. Ens van 
dir de tornar a repetir i no podíem. 

  Jordi Rius   


