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Setmanari d’informació local

La Coordinadora Feminista de Castellar va participar en la manifestació convocada ahir a Sabadell amb motiu del 8-M. En la imatge, un home mira el pas de les manifestants castelleranques. || Q. PascuaL

El 8-M més 
reivindicatiu

actualitat | p 02

Dones castellarenques es mobilitzen  per 
exigir igualtat de drets i condicions de vida

Un BRAM! molt castellarenc 
bat rècord d’espectadors
El moment més emotiu de la mostra va ser el 
documental sobre l’assassinat d’un maqui italià a 
la vila que va comptar amb la presència de familiars

ciNEMa | p18 I 19
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el tema de la setmana 8 de març

participants de la activitat “Fem passes per les dones!” dimecres passat abans de la sortida. || c. domene

MobILItzaCIó | MaNifEst 8M

La bretxa salarial, una forma més de violència 

Dimecres a primera hora va tenir lloc la primera de les moltes activitats que 
s’han fet a Castellar en motiu del Dia Internacional de la Dona, que se celebra 
demà, 8 de març, amb la crida d’una vaga feminista. Una cinquantena de per-
sones es van concentrar a la plaça del Mercat per escolar el manifest de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, que dona suport a les reivindicacions de la 
Vaga Feminista perquè “va més enllà del que s’identifica com atur laboral 
perquè la participació de les dones és nuclear en totes les esferes de la vida”.
En el text, s’ha recordat la diferència real i existent entre el sou dels homes i les 
dones. Segons les últimes dades de l’Eurostat, la diferència és un 14,9%. L’as-
setjament sexual també s’ha condemnat al manifest. “Volem que moviments 
com “#MeToo” no hagin de reaparèixer perquè hi ha persones que s’atre-
veixen a demanar favors sexuals a canvi de feina. A assetjar a les dones pel 
fet de ser-ho, a entendre que les dones són una “unitat de canvi”, un objec-
te”. Després de la lectura, i amb tapaboques liles, els assistents van iniciar la 
segona activitat del dia, la caminada “Fem passes per les dones!”, un recorre-
gut de 6 km els entorns del terme municipal.   ||  c.d.

El dia de la dona més feminista

  Un grup de dones es va concentrar a la plaça d’El Mirador en l’acte de la lectura del manifest convocat per la coordinadora feminista de Castellar del Vallès || Q. PascuaL

 L’equip de dones que va fer possible totes 8 en diem 16  || Q. PascuaL

la coordinadora 
feminista de castellar 
va convocar diverses 
mobilitzacions amb 
motiu del 8M

  Redacció

Amb un gran rebombori a les xarxes 
socials, la Coordinadora feminista de 
Castellar va aconseguit aplegar una 
setantena de persones en l’acte rei-
vindicatiu del Dia de la Dona que es 
va fer ahir a la plaça d’El Mirador. 

Una de les activitats més reei-
xides de la mobilització va s er ‘Visi-
bilitzem les nostres dones’ on cada 
participant va portar fotos de dones 
que són o han estat importants per a 
la dona o la societat. Així, Judit Ave-
llaneda va portar fotografies de dones 

Som les que no hi són: som les as-
sassinades, som les preses, som les 
que es van quedar al mar, som les 
que es van quedar a les fronteres”.

També es va dir prou “a les 
agressions, humiliacions, margi-
nacions o exclusions”. El manifest 
constata que “amb la vaga de cures 
en la família i la societat, donem 
visibilitat a una feina que ningú 
vol reconèixer”. A l’escrit també es 
constata que es fa vaga “contra els 
sostres de vidre i la precarietat la-
boral, perquè les feines a les que 
aconseguim accedir estan marca-
des per la temporalitat, la incerte-
sa, els baixos salaris i les jornades 
parcials no desitjades”. 

Alba Cañadell explicava al final 
de l’acte que “per a mi no és un dia 
feliç, és un dia de reivindicació, es-
perem que no haguem de reivindi-
car en el futur”. Entre les diferents 
persones presents a la plaça d’El Mi-
rador hi havia alguns homes. Raül 
Esteve ha assenyalat que la reivin-

dicació d’avui “és una cosa normal 
que hauria de ser una realitat, que 
tant homes com dones haurien de 
fer i cobrar el mateix”. Per a aque-
lles persones que es van poder des-
plaçar a Sabadell a la manifestació, 
la Coordinadora va fer una pujada fe-

minista al Puig de la Creu.
Dimecres, la Biblioteca va aco-

llir l’acte ‘Totes 8 en diem 16’ on vuit 
actrius van voler visibilitzar la biogra-
fia de setze dones, lluitadores, revo-
lucionàries i pioneres però oblidades 
per la història. 

castellarenques significatives com 
“les tres bruixes que va executar la 
Inquisició, la llevadora Maria Es-
calfet i la mestra Antònia Alguer, 
que va ser mestra a Castellar du-
rant la República”. A més, va por-
tar imatges de dones “que m’ha en-
carregat la meva mare que portés: 
Dolors Moré, primera regidora de 
la democràcia i la germana Alber-
ta a més de les meves àvies, Lola i 
Aurèlia,  que van ser lluitadores”. 

Abans de partir cap a Sabadell, 
on arrencava la gran manifestació co-
marcal,  vuit dones van llegit un frag-
ment del manifest de la vaga feminis-
ta  Juntes som més! . A l’escrit s’explica 
que “les nostres identitats són múl-
tiples, som diverses. Vivim als po-
bles i a les ciutats, treballem en 
l’àmbit laboral i en el de les cures. 
Som paies, gitanes, dones amb di-
versitat funcional, migrades i ra-
cialitzades. Les nostres edats són 
totes i ens sabem lesbianes, trans, 
bisexuals, inter, queer, hetero… 
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actualitatBalanç 2017

un any amb 454 serveis dels Bombers

la majoria de sortides 
que van dur a terme 
els  bombers de 
castellar el 2017 van 
ser per focs urbans

El Parc dels Bombers Voluntaris de 
Castellar ha fet públic el balanç d’ac-
tivitats de 2017, en què es van dur a 
terme 454 serveis. Segons es detalla 
en l’informe, el 62,3% de les sortides 
es van efectuar al terme municipal, 
que inclou Castellar del Vallès i Sant 
Feliu del Racó. 

Quant a la tipologia de sortides, 
la majoria (102) van estar relaciona-
des amb focs urbans, tant d’habitat-
ges com de contenidors. El 70,2% (44) 
d’aquests serveis, es van dur a terme 
al municipi.  Els Bombers Voluntaris 
apunten que les sortides per focs ur-
bans a la vila “s’han multiplicat per 
dos respecte el 2016”.

Tanmateix, els focs de vegetació 
també van marcar l’activitat dels bom-
bers l’any passat. El 2017 van atendre 
88 serveis de focs forestals, el 60% (53) 
a la vila. “Per nosaltres, aquest tipus 
de servei és molt sensible ja que gai-
rebé el 70% del terme municipal és 
bosc. És un servei que ha augmen-
tat respecte el 2016”, detallen des del 
Parc castellarenc.

D’altra banda, el 2017, els efec-
tius de la vila van participar a 79 salva-
ments, el 62% dels quals (49) van tenir 
lloc a Castellar. “Encara que no repre-
senten la majoria dels nostres ser-
veis, són de vital importància per-
què en moltes ocasions existeix un 
risc important per a les víctimes”, 
remarquen.

Un dels serveis que ha disminu-
ït respecte anys anteriors són les sor-
tides per accidents de trànsit. Així, el 
2017 en van dur a terme 46 mentre que 
el 2016 la xifra es enfilar fins les 55. A 
Castellar, l’any passat van atendre 35 
accidents, el 76% del total.

  Rocío Gómez 

En el balanç de l’activitat del 
Parc de Bombers Voluntaris de la vila, 
també destaquen les sortides d’assis-
tència tècnica en situacions com es-
fondraments, arbres caiguts o sane-
jament de façanes, entre d’altres. El 
2017 es van dur a terme 64. “Es trac-
ta de sortides tècniques en què el pe-
rill pot posar en risc la vida de per-
sones”, puntualitzen des del parc.  El 
97% de les sortides (62) es van realit-
zar a Castellar.

Finalment, els bombers també 
van dur a terme altres sortides per 
situacions com fuites perilloses (7). 
“També vam fer reivisons d’hi-
drants a tot el terme municipal, a 
petició de l’Ajuntament, i actual-
ment estem fent fitxes FOER per a 
les Urbanitzacions que marquen els 
punts vulnerables”, detallen. 

Amb tot, cal destacar que una 
altra de les tasques de vital importàn-
cia que duen a terme des del parc són 
els simulacres, “per preparar els efec-
tius en cas de focs en edificis pública 
concurrència com instituts, escoles 
o mercats”, afegeixen des del parc.

En total, els Bombers de la vila 
van treballar l’any passat 1.321 hores 
per atendre sinistres. Un xifra que es 
duplica en el cas de les hores de reforç 
en què el parc de Castellar ha obert per 
situacions de risc per fenòmens mete-
orològics com episodis de vent, fred in-
tens o nevades, entre d’altres. Així, el 
2017 els Bombers Voluntaris van sumar 
2.662 hores de reforç.

festa del patró dels bombers

Aquest diumenge tindrà lloc la tradi-
cional Festa del Patró dels Bombers, 
que és Sant Joan de Déu. La celebra-
ció començarà a les 9.30h amb una 
xocolatada al parc, al c. de Berguedà, 
39.  De 10h a 12h es podran visitar les 
instal·lacions del parc. Al punt de les 12 
del migdia, els Castellers de Castellar 
faran una exhibició. A les 13h els Bom-
bers duran a terme un simulacre d’acci-
dent de trànsit amb la col·laboració de 
la Policia Local i l’empresa d’ambulàn-
cies Falck VL. La jornada clourà amb 
una dinar de germanor. Durant tota la 
jornada, s’habilitarà una unitat mòbil 
per donar sang.   

30 aNYS aLS boMbERS

Montse Vendrell          
no penja el casc 

Montse Vendrell va estrenar 
l’uniforme de bombera voluntària 
fa 30 anys. Enguany, passa de ser 
bombera activa al Parc de Castellar 
a ser veterana la qual cosa “no vol 
dir que pengi el casc”, explica. El fet 
de ser bombera veterana es tradueix 
en què a les sortides “primer hi van 
els bombers en actiu i després nos-
altres”. Vendrell , que és bombera 
totalment “vocacional”, deixa la 
primera línia de foc però no es vol 
retirar perquè com els metges, “els 
bombers ho som per sempre”. La 
veterana recorda els primers anys al 
parc amb nostàlgia i vivesa. “Quan 
sonava el ‘walkie’ o el telèfon ho 
deixaves tot, sorties corrents. De 
vegades et vesties pel camí. Senties 
molta adrenalina”, recorda Vendrell. 
De les tres dècades com a bombera 
en actiu, Montse Vendrell destaca el 
primer gran foc que va cobrir, a Pon-
tons, o l’incendi que va cremar Sant 
Llorenç el 2003. “Hi vam passar una 
setmana. Baixaves a casa, dormies 
dues hores, i tornaves a pujar a Sant 

Llorenç”, recorda. Tot plegat, no 
hagués estat possible sense la 
resta dels companys. “El treball 
en equip és molt important. Som 
una pinya, una segona família. 
Un cobreix l’esquena de l’altre. 
Recordo un foc a la Mola en què 
estàvem encerclats, i pensava, 
no sé com ens en sortirem. 
Però ho vam fer”, detalla.
Tanmateix, per a la bombera 
veterana les sortides més dures 
estan relacionades amb els acci-
dents de trànsit. “Penses, podia 
haver estat jo i prens consciència 
que en un moment hi som i a 
l’altre no hi som. Són imatges que 
després costa que marxin, que 
tens durant uns dies”, confessa.
El nou estatus en el cos de 
bombers voluntaris li permetrà 
disposar de temps lliure per a dues 
de les seves aficions: la muntanya 
i córrer. “Vaig començar a córrer 
fa quatre anys. Com més gran 
em faig, més m’agrada”, apunta. 
Ara es prepara per participar a 
la ruta Monte Perdido Extrem 
que tindrà lloc el proper mes 
d’agost a la Vall d’Ordesa, al 
Pirineu Central d’Osca. Una nova 
experiència per a una castellaren-
ca atrapada pel risc i l’aventura.    
|| text: R.gómez. / Foto: cedida

Les ventades de 
dijous i divendres 
passat van donar 
algun ensurt

Després de l’episodi de fred polar, 
nevades i pluges intenses divendres 
de la setmana passada va arribar el 
vent. Les fortes ratxes que es van 
viure des de la nit de dijous van pro-
vocar algunes incidències que van 
obligar els cossos de bombers, poli-
cia local i protecció civil a multipli-
car-se en diversos fronts oberts. El 
fet més rellevant va ser la caiguda 
dissabte prop de la façana de l’ermi-
ta de Les Arenes, sense malmetre 
la façana de l’edifici. De fet, segons 
informa l’entitat Amics de l’Ermita 
de Les Arenes, un primer exemplar 
de pi va caure ja durant la setmana 
al camí d’accés a l’ermita. 

Les tasques per tallar-lo eren 
complicades, perquè l’arbre estava 
inclinat cap a la façana. Els opera-
ris van decidir tornar l’endemà per  
tallar-lo a trossos però aleshores el 
pi va caure.  No hi va haver cap pe-
rill pels assistents a l’ermita ja que 
diumenge es va celebrar la missa do-
mincal amb l’arbre caigut, situat tot 
just a un metre de la façana de l’edi-
fici eclesiàstic. Aquest divendres es 
retirarà l’arbre, després de tallar-lo 
a trossos.  

SUCCESSoS | cliMa

El pi caigut dissabte. || J. casanoVas
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19 DE MARÇ 2018

DE 10 A 20 h
PLAÇA D’EL MIRADOR

CASTELLAR DEL VALLÈS
   

Dissabte 17, diumenge 18
i dilluns 19 de març

Fira “Esplay”: Jocs, diorames i 
col·leccionisme de Playmobil
Espai Tolrà, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h
Organització: Smartplay i TotClicks

Dissabte 17 de març

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

Dilluns 19 de març

Fira de Sant Josep
Pl. d’El Mirador, de 10 a 20 h
Inclou: mercat d’aliments artesanals, 
repartiment de coca (10.30 h), reparti-
ment de crema de Sant Josep (17.30 h) 
i sardanes amb la Cobla Jovenívola de 
Sabadell (17.30 h)
Organització: Ajuntament

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

Diumenge 18 de març

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

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

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

8 DE mARç

Més informació:
www.castellarvalles.cat
programessocials@ castellarvalles.cat

NoUS CURSoS fEBRER-JuNY 2018 
iNscRiPciONs OBERtEs

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  

HABILITATS SOCIALS

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

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 €

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)

publicitat
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actualitat

La Mesa d’Ocupació de la vila es va 
reunir la setmana passada a El Mira-
dor  per fer una posada en comú dels 
indicadors del mercat de treball dels 
darrers mesos a Castellar del Vallès. 
Castellar va registrar el febrer de 2018 
un total de 1.095 persones a l’atur, 20 
menys que al mes de gener. Respec-
te al febrer de 2017, aquest any hi ha 
hagut 163 persones menys inscrites 
a les oficines de treball de la Genera-
litat. L’atur també es redueix a la co-
marca, que registra 52.583 persones 
aturades aquest febrer, 448 menys 
que el gener. La taxa d’atur registrat 
a desembre del 2017 a la comarca és 
del 12,10%, més de dos punts a la taxa 
que té Castellar.

Segons dades de la Diputació de 
Barcelona, Castellar comptava a finals 
de 2017 amb una població activa regis-
trada d’11.287 persones, el que suposa 
un increment de l’1,4% respecte l’any 
2016 i del 7% respecte el 2008. L’infor-
me socioeconòmic presentat durant la 
sessió també reflecteix dades relatives 
al Servei Local d’Ocupació (SLO). L’any 
2017 es van produir 257 altes al servei i 
es van atendre un total de 1.116 perso-
nes. Durant el mateix període es van 
oferir 235 llocs de treball, dels quals es 
va poder cobrir el 54% amb usuaris de 
la borsa de treball. 

La sessió de la Mesa també va 
servir donar a conèixer les iniciatives 
en matèria d’Economia Social i Soli-
dària (ESS) que està duent a terme 
el municipi. 

castellar del Vallès tanca el febrer 
amb 1.095 persones a l’atur

DaDES | MEsa D’OcuPaciÓ

 Redacció

+oCUpaCIó

Castellar, present                 
a la Fira de la                
Formació professional

La segona edició de la Fira de la 
Formació Professional que es  va 
celebrar la setmana passada al 
recinte de Fira Sabadell vol ser el 
punt de referència a la comarca 
d’aquest sector educatiu i ofereix 
informació sobre una vuitantena 
de cicles formatius així com pre-
sència de 24 centres de formació, 
punts d’orientació i espais de 
trobada de gremis i empreses.
En aquest sentit, una de les 
novetats d’aquesta segona 

edició ha estat ampliar l’àmbit 
territorial de la Fira que aquesta 
vegada esta difonent l’oferta 
de formació professional de la 
Conca del Ripoll i la Riera de 
Caldes, que inclou 14 municipis, 
entre ells Castellar del Vallès. És 
per això, que a la fira hi van estar 
l’empresa local Digiproces. 
Els responsables municipals 
d’Educació i Promoció Econòmica 
van ser presents en la inauguració 
de la fira dijous passat. De fet, un 
dels protagonistes de la inaugura-
ció oficial va ser també el regidor 
d’ERC al consistori castellarenc 
Rafa Homet, diputat d’Educació 
de la Diputació, juntament 
amb l’alcalde de Sabadell, 
Maties Serracant. ||Redacció

Les places d’Europa i d’El Mirador han estrenat recentment dos rocò-
droms en forma de vocal, que han estat instal·lats a petició del Consell d’In-
fants, després que la seva proposta resultés escollida per votació en el pro-
cés de pressupostos participatius 2017. En concret, a la plaça d’Europa se 
n’ha col·locat un en forma de lletra O, mentre que a la plaça d’El Mirador, 
la lletra escollida ha estat una A. Ambdues són estructures en tauler de 
fusta hidròfug amb un folrat exterior amb làmines de fibra de vidre i pre-
ses d’escalada homologades, amb acabat rugós per millorar l’adherència. 
La instal·lació del dos rocòdroms ha anat a càrrec de l’empresa Parques y 
Jardines Fábregas. A banda d’això, la Regidoria de Manteniment ha col-
locat superfície de cautxú a sota de cada lletra.  La despesa total de l’actu-
ació ha ascendit a 10.000 euros.  || Redacció    || Foto: J. Jaimez

VIa pÚbLICa | PREssuPOstOs PaRticiPatius

S’instal·len dos rocòdroms en forma de 
vocal a les places d’Europa i d’El Mirador
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+ info: www.castellarvalles.cat  

organització: cantem Àfrica, centre de 
Formació i creació artística artcàdia, cor sant esteve i 
di-versions cor de gospel
Col·laboració: ajuntament i escola el casal

“MaRaMa o La FLoR 
DE L’ESpERaNÇa” 
conte de Josep Lluís Badal a partir de cançons tradicionals africanes. 
amb la participació de: artcàdia, cor sant esteve i di-versions cor de gòspel

Diumenge 18 de març · 12 h
auditori Municipal Miquel Pont

Preu: 6 € (entrada anticipada, 4 €).  

Venda anticipada d’entrades: a    
• Queviures Mañosa (c. Sant Llorenç, 5, de 8 a 13 h i de 17 a 20 h)
• Centre de Formació i Creació Artística Artcàdia 
    (c. Retir, 37, de dl. a dv. de 16.30 a 20.30 h)
• Escola El Casal (c. Forn de Raig, 37, horari de secretaria)

actualitat

Xerrada sobre igualtat i 
transversalitat de gènere

La Sala d’Actes d’El Mirador acollirà di-
jous, 15 de març, a les 18.30 h, una nova 
xerrada del cicle Reflexions. Diàlegs sobre 
el futur, en el marc del Pla Estratègic Cas-
tellar 20/20. En aquesta ocasió, la pro-
posta porta per títol Igualtat i transversa-
litat de gènere. El rol de les dones, present i 
futur, i anirà a càrrec de Sònia Ruiz, cap 
de transversalitat de gènere de l’Ajunta-
ment de Barcelona. A més, la conferència 
també comptarà amb la participació de 
Lourdes Muñoz, presidenta de la plata-
forma Dones en Xarxa i cofundadora de 
l’acceleradora de talents femenins  Shele-
ader. D’altra banda, Muñoz és presiden-
ta d’Iniciativa Barcelona Open Data, una 
entitat que neix per promoure el coneixe-
ment de les dades obertes en l’entorn de 
Barcelona, i empoderar els ciutdans en 
el seu ús.  Muñoz també és directora del 
Open Big Data Master Manager d’Eucet 
Business School.

Entre altres qüestions, la confe-
rència tractarà la necessitat d’aplicar la 
perspectiva de gènere en l’elaboració de 
polítiques públiques, que inevitablement 
han d’apostar per promoure la igualtat. 
En aquest sentit, el diàleg també explo-
rarà el fet de trencar el sostre de vidre 
de les dones en la piràmide del sistema. 

La castellarenca Gemma Ubasart, 
doctora en Ciència Política per la UAB i 
professora de la Universitat de Girona, 
serà l’encarregada de moderar la ponència. 

Cal destacar que l’aforament per as-
sistir-hi és limitat, de manera que es prio-
ritzarà l’entrada de les persones que hagin 
formalitzat inscripció a través del web mu-
nicipal, a l’enllaç www.castellarvalles.cat/
inscripciociclereflexions.   || Redacció 

Sònia Ruiz,

 Lourdes Muñoz i 

Gemma Ubasart,

ponents del cicle 

Reflexions. || cedides

CICLE REFLExIoNS | cONfERèNcia

Dones de l’agrupació local d’ERC 
es van aplegar el dia 7 de març 
a la Biblioteca per visibilitzar la 
Secció de Dones del grup muni-
cipal, coincidint amb el Dia In-
ternacional de la Dona. “Des de 
la secció local de la dona orga-
nitzem trobades, accions, i mo-
bilitzacions feministes. Aques-
ta setmana, coincidint amb el 
8M, des de Castellar volem im-
pulsar la secció i donar-li visi-
bilitat a través de la pàgina de 
Facebook Assemblea de dones 
d’ERC Castellar”, explica Sílvia 
Nicolàs, membre de l’executi-
va d’Esquerra de Castellar i se-
cretària de la Secció Local de la 
Dona. L’objectiu és visibilitzar 
dones de Castellar que no se’ls 
ha donat la importància que me-
reixen, que són d’aquí, o que han 
fet coses per Castellar o a Caste-

Més visibilitat per a la 
Secció de Dones d’ERC

Dones d’Esquerra durant la trobada || c. d. 

llar. “Obrim la pàgina amb el ma-
nifest del Dia de la Dona parlant 
de les diferències salarials, de la 
discriminació de la dona a la feina 
i del maltractament i la violència 
masclista”.

El manifest recorda que la dona 
cobra un  23’9 % menys, de mitjana, 
i que el 75% dels contractes a temps 
parcial són per dones.

Per la seva banda, Núria Ras-
pall, regidora d’ERC a l’Ajuntament 
de Castellar va recordar que els 
homes són molt importants en les 
reivindicacions, que són necessaris 
per arribar a la igualtat. Respecte a 
la falta de paritat en les altes esfe-
res i també a la política, la regidora 
va afirmar: “A les dones ens costa 
arribar a dalt, perquè si arribes 
a dalt tal icom està pensada la so-
cietat, has de renunciar a moltes 
coses”.  || c. d. 

poLítICa | 8M

Farmàcia Casanovas. || cedida

CoMERÇ | cONcuRs

24 comerços adscrits a Comerç Castellar 
participen a la segona edició del concurs 
de la ruta dels aparadors Playmobil, una 
activitat prèvia a la Fira Esplay, que es 
farà els dies 17, 18 i 19 de març. Els establi-
ments tenen exposat o bé un Playmobil 
gegant, un de format XXL o un diorama 
en funció de l’espai de què disposen des 
d’aquest dimecres i fins al dia 16. 

Hi ha un concurs d’Instagram en 
marxa on resultarà guanyador aquell que 
pengi en primer lloc les fotografies dels 24 
comerços amb l’etiqueta #comerçcaste-
llarplaymobil i també hauran d’etiquetar 
Comerç Castellar amb l’etiqueta #comer-
castellar. Les 24 fotografies s’han de publi-
car dins del mateix usuari. Es publicaran 
com a màxim cinc fotografies el mateix 
dia, que hauran de ser de diferents co-
merços i ha de quedar ben visible que el 
comerç fotografiat estava obert en el mo-
ment de la fotografia. El dia 16 es publica-
rà el nom del guanyador del concurs. El 
premi és un val per comprar productes 
a la fira Esplay, que es farà el dies 17, 18 i 
19 a l’Espai Tolrà a més de quatre entra-
des.   || Redacció

Playmobils 
gegants al poble

Dijous vinent es reprenen  
els Diàlegs sobre el futur
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actualitat

Nou títol de transport per a la gent gran

L’alcalde  amb  la regidora de programes Socials, pepa Martínez, en una parada.  || J. Jaimez

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
posarà en marxa el proper dilluns, 12 
de març, la targeta de transport públic 
V1 rosa adreçada a les persones em-
padronades al municipi que són ma-
jors de 65 anys. Aquest nou títol, d’una 
zona, de 10 viatges, es podrà obtenir 
una vegada cada dos mesos al Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC) aportant 
una altra targeta V1 verda ja esgota-
da. “En uns moments en els quals 
un dels col·lectius que ha patit més 
la crisi ha estat el de la gent gran, 
sense pujades de pensions i moltes 
vegades haver de donar suport a la 
família, volíem a favorir que d’una 
banda poguessin utilitzar el  trans-
port públic  a un preu  diferent”, va 
explicar l’alcalde Ignasi Giménez.

El projecte, en el qual s’han in-
vertit 25.000 euros, ha comportat 
la compra per part de l’Ajuntament  
d’unes 3.500 targetes. La targeta V1 
rosa tindrà la mateixa validesa que la 
de color verd. Es podrà utilitzar per 
agafar els busos de les línies C1 Cas-
tellar- Sabadell, C4 per anar a Sant 

Dilluns entra en funcionament la nova targeta V1 rosa, que es podrà usar a les línies c1, c3 i c4

  Jordi Rius Feliu del Racó, El Racó i El Balcó de 
Sant Llorenç i C3 per anar de Caste-
llar a Sant Llorenç Savall o vicever-
sa. En canvi, amb aquest títol no es 
podrà anar de Sant Llorenç a Saba-
dell o viceversa, utilitzar els autobu-
sos urbans de Sabadell, fer transbor-
daments amb trens o altres línies de 
bus, o anar a Barcelona amb les línies 
e1 (exprés) o N65 (nocturn).

Per obtenir la targeta V1 rosa 
caldrà anar presencialment al SAC 
d’El Mirador. L’usuari haurà de lliu-
rar-hi una targeta de bus V1 verda 
esgotada, adquirida per compra als 
punts establerts. La primera vegada 
que es faci el tràmit, el SAC verifica-
rà els requisits d’accés de la persona 
sol·licitant, de manera que es compro-
varà si està empadronada a Castellar 
del Vallès i si té 65 anys complerts. En 
cas favorable, s’afegirà la persona sol-
licitant en un registre de persones be-
neficiàries de la targeta rosa. 

Per cada targeta V1 verda utilit-
zada, els usuaris podran obtenir-ne 
una de franc de color rosa, que serà 
d’ús personal i intransferible ja que 
durà anotat el nom de la persona be-
neficiària. Els inspectors del bus vet-

MobILItat | + 65 aNYs

llaran per l’ús adequat de les targetes, 
només vàlides per a persones majors 
de 65 anys. D’altra banda, el registre 
del SAC també controlarà les dates 
de lliurament de la targeta rosa V1, 
ja que l’ajut d’intercanvi està limitat 
a un cada dos mesos, amb un màxim 
de sis targetes anuals.

La targeta V1 rosa serà vigent 
des d’aquest mes de març fins al 31 
de desembre de 2018.  D’altra banda, 
l’Ajuntament ha previst, amb vistes al 
mes de setembre, la posada en marxa 
d’un altre ajut de transport adreçat a 
les persones joves que s’han de des-
plaçar per raons d’estudis.   

GEopoRtaL | NOVEtat

El Geoportal del web de l’Ajunta-
ment, http://geoportal.castellar-
valles.cat, ha incorporat aquesta 
setmana un nou espai relacionat 
amb l’àmbit de l’Economia Soci-
al i Solidària (ESS), a través d’un 
nou mapa, que permet reflectir 
l’activitat d’aquest sector que por-
ten a terme diferents entitats de 
Castellar.

El Geoportal, que es va estre-
nar fa tot just un any, és un mapa 
interactiu desenvolupat sobre la 
cartografia municipal, que es cons-
trueix sobre diferents capes i mapes 
temàtics. Així, als mapes de les in-
formacions que ja s’hi poden tro-
bar, com per exemple el carrerer, els 
equipaments municipals, el de mo-
bilitat, el d’activitats econòmiques o 
el de recollida de residus, s’afegeix 
ara el d’Economia Social i Solidària. 
Les entitats afegides s’han classifi-
cat en associacions (d’atenció a les 
persones, educatives, d’integra-
ció social i ajuda, de medi ambient, 
esportives, culturals i religioses), 
SCCL (Cooperatives), SLL (Socie-
tat Laboral Limitada), fundacions i 
entitats de consum responsable i de 
proximitat.   || Redacció

Nou espai de 
l’Economia 
Social i Solidària
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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 d’ Escena 
Creativa, SL

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.

aa

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

#femunpla
#Castellar2020
#Reflexions

fes les teves aportacions al Pla Estratègic castellar 
“El present i el futur de Castellar des de la 
igualtat i la transversalitat de gènere”
20/20 a www.castellarvalles.cat/aportacionspla

Dj. 22/03, 18.30 h

“Com ens 
alimentarem 
en el 2025?”

a càrrec d’Esther Vivas, 
activista de polítiques 
alimentàries

Dj. 15/03, 18.30 h

“El present i el futur 
de Castellar des de la 
igualtat i la transver-
salitat de gènere”

Moderadora: Gemma Ubasart, 
Doctora en ciència Política per 
la uaB i professora de la udG.

a càrrec de Sònia Ruiz, cap de 
transversalitat de gènere a l’ajuntament 
de Barcelona, i Lourdes Muñoz, 
cofundadora del projecte sheleader

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

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 01 al 17 de març

Es necessita:

· ajudant de maquinista
· controlador/a de qualitat
· cuiner/a
· ajudant/a de cuina
· Encarregats/des bar de tapes
· administratiu/va comptable (mitja jornada)
· Oficial 1a construcció

· transportista camió cisterna
· Netejador/a
· ajudant/a de graella (caps de setmana)
· Mecànic/a muntador/a
· Director/a de lleure (dissabtes tarda)
· Monitor/a de lleure (dissabtes tarda)
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salut

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de 
Castellar del Vallès va atendre l’any 
passat prop de 21.000. D’aquesta 
manera, quatre de cada cinc per-
sones assignades a l’ABS  va visi-
tar l’any passat algun dels centres 
que depenen d’aquesta àrea: el Cen-
tre d’Atenció Primària de la vila o 
el consultori local de Sant Llorenç 
Savall.  Aquestes xifres són molt si-
milars a les registrades en els dar-
rers dos anys.

Així es va fer públic en la dar-
rera sessió del Consell Sociosani-
tari de Castellar, que va tenir lloc el 
passat 31 de gener.  Segons les dades 
presentades, l’Equip d’Atenció Pri-
mària (EAP) ha atès un 80% de la 
població adulta assignada i un 89% 
de la població infantil assignada.

D’altra banda, prop d’un 32% 
de les atencions es duen a terme a 
persones de la franja d’edat superi-
or als 65 anys. Segueixen a continu-
ació les franges de 45 a 64 anys, amb 
gairebé un 27% de les atencions, i la 
de 15 a 44 anys, amb un 22% de les 
atencions. El 19% restant corres-
pon a la població d’entre 0 i 14 anys.

En paraules del regidor de Ser-
veis Socials i Salut, Joan Creus, “les 
bones dades d’assistència del CAP 

donen una bona imatge  del que  
realment passa, que la gent confia 
en una sanitat pública i de quali-
tat, i que el CAP ha sigut referent 
en moltíssimes coses”.  

Concretament, Creus remar-
ca el programa de prescripció soci-
al de medicina comunitària que es 
va posar en marxa l’any passat des 
de l’ABS conjuntament amb la regi-
doria de Salut. “Hem rebut el pri-
mer premi per prescripció social 
de l’Associació de Medicina Co-
munitària de Catalunya.  És una 
de les línies que s’ha treballat en 
els darrers temps i diu molt de les 
ganes que tenen d’innovar, i d’es-

Prop de 21.000 usuaris a  l’Àrea Bàsica de salut 

El 32% de les visites 
del caP de castellar 
i  del consultori de 
sant llorenç es fan 
a majors de 65 anys

 R.Gómez

Una consulta del Cap de Castellar amb la doctora de família Laura Llobet.  || cedida

SERVEIS SoCIaLS

En la darrera sessió del Consell 
Sociosanitari  de Castellar es 
van fer públiques les dades més 
destacades en matèria d’habitatge 
a la vila.  Així, a la trobada es va 
posar de manifest que  l’Oficina 
Local d’Habitatge va dur a terme 
2.617 visites presencials i 2.175 
atencions telefòniques durant 
l’any 2017.   D’altra banda, la Borsa 
de Mediació per al Lloguer Social 
va gestionar l’any passat un total 
de  94 habitatges de lloguer.  
Quant al Servei d’Intermediació 
en Deutes de l’Habitatge, l’any 
passat va atendre 176 visites. 
En aquest sentit, es van realitzar 
actuacions d’emergència en 
matèria d’habitatge adreçades 
a 20 unitats familiars, facilitant 
habitatge temporal a vuit famílies i 
concedint diversos ajuts al lloguer i 
al pagament de fiances. Segons les 
dades facilitades per la regidoria, 
la despesa en acció social el 2017 
va arribar a 201.000 euros. 
A la vila, total de 326  famílies 
castellarenques van rebre l’any 
passat ajuts per necessitats 
socieconòmiques.  La gran majoria 
de les prestacions concedides es 
van destinar de forma prioritària a 
la infància (60% de l’import total) i 
a temes relacionats amb l’habitatge 
i la pobresa energètica (16%). 

La borsa de Mediació  
va gestionar 94 pisos 
de lloguer social

coltar les necessitats socials per 
posar-hi remei”, afegeix.  En aquest 
sentit, el regidor constata que els 
usuaris valoren positivament el fet 
que es busquin   “alternatives als 
fàrmacs i als tractaments més bà-
sics, que s’estigui obrint una via 
més vinculada a les activitats so-
cials, al lleure, a la salut mental 
des del punt de vista de l’esport, 
de la vida saludable ”.

Des del l’ABS van detallar que 
el Programa de Prescripció Social 
ha servit com a model comunitari 
al territori català en àmbits com la 
higiene postural, l’activitat física o 
l’atenció a la salut emocional. En 

el marc d’aquest programa també 
es programen activitats per tal de 
conscienciar la població dels hàbits 
saludables. N’és un exemple la cele-
bració del Dia Mundial Sense Tabac.

En referència als principals 
problemes de salut tractats són 
la hipertensió arterial, la hiperco-
lesterolèmia, l’obesitat, l’ansietat 
i l’al·lèrgia. En menor mesura, se-
gueixen els trastorns d’ansietat, 
angoixa i la depressió. Segons el 
balanç presentat al Consell Socio-
sanitari, l’EAP ha assolit un nivell 
alt en els indicadors clínics que ava-
luen la qualitat de l’activitat que es 
fa ens els equips. 
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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 Caste-
llar del Vallès, està de dol.
Els col·leccionistes, volem transmetre 
el més sentit dol, a la família i amics de 
José Valero i Virgili.
El dia 2 del present, se li va donar en-
terrament a una senyora Rosa Virgili 
i Granell, als 97 anys d’edat.
Rosa, ja pots descansar de totes les pe-
núries que vas haver de passar durant 
la Guerra Civil Espanyola, que fins i tot 
et va portar a haver de donar a llum a 
l’exili, a la coneguda maternitat d’Elna.
La maternitat d’Elna va aconseguir 
salvar uns 600 nens i nenes entre 1939 
i 1944 gràcies la seva fundadora la se-
nyoreta Elisabeth Eidebenz.
A la senyora Rosa Virgili i Granell una 
de les últimes supervivents de la ma-
ternitat d’Elna.
Descansa en pau Rosa.

Ho hem tornat a fer. Hem tornat 
a batre els rècord d’espectadors: 
2.795! Han estat moltes les persones 
que han fet possible l’edició d’aquest 
any. Per aquest motiu, volem afegir 
als agraïments que ja apareixien a 
la publicació oficial de la Mostra les 
següents persones: la Maria Mon-
cal, l’Emili Sansalvador, en Jaume 
Clapés, en Joan Ramon i el Carlos 
Núñez. 
També volem tenir un agraïment es-
pecial a les persones que ara fa 10 
anys van iniciar l’aventura d’organit-
zar la Mostra: el Pere Joan Ventura, 
la Teresa Tort, l’Òscar Vila, el Pepe 
González i la Pepa Martínez. Sense 
elles, ara no seríem aquí. 

Nota de condol

Agraïments del BRAM!

 Cercle de Col·leccionistes de Castellar

 Comissió organitzadora del bRaM!

 Decidim Castellar

a substitució dels comp-
tadors analògics per els 
nous comptadors electrò-
nics de funcionament te-
lemàtic serà una realitat 

a finals de 2018. Així ho estipula l’or-
dre IET/290/2012 del Ministerio de 
Industria, Energía i turismo del Go-
bierno Español. Aquesta ordre esta-
bleix les normes i els terminis sota 
els quals s’ha de realitzar aquesta 
transició. La justificació oficial de la 
implantació d’aquests nous compta-
dors telemàtics és que milloren la lec-
tura del consum elèctric de les llars 
o empreses i al mateix temps per-
meten una modificació del sistema 
tarifari o de la potencia contractada 
molt més immediata. Des d’un punt 
de vista tècnic aquesta afirmació es 
certa, la qüestió és: Quin és l’ús que 
se’n farà, d’aquesta capacitat de lec-
tura i  modificació in situ?
Les noves tecnologies de generació i 
distribució de l’energia elèctrica hau-
rien d’estar destinades a una millo-
ra integral de l’eficiència energèti-
ca però sobretot a un major control 
de la població sobre els seus propis 
consums energètics. Potenciant una 
distribució intel·ligent i equilibrada 
de les demandes energètiques indus-
trials i domèstiques es podria reduir 
l’impacte ambiental que comporta la 
generació i consum d’energia elèctri-
ca a la nostra societat. En certa ma-
nera aquest era l’esperit de l’ordre 
2012/27/UE que proposava com a 
objectiu assolir una eficiència ener-
gètica del 20% per al 2020. Per des-
gràcia, des de Decidim Castellar, ens 
fa la impressió que aquests no són els 
objectius de les grans empreses elèc-
triques. En una economia capitalista 
de lliure mercat l’únic objectiu de les 

L
Comptadors al servei de 
qui ?

Tens entre 6 i 13 anys i t’agrada-
ria celebrar amb nosaltres el DIA 
MUNDIAL DE LA LITERATURA 
INFANTIL?
Escriu un conte o un poema d’una 
llargada màxima d’un foli dina 4 i por-
ta’l a la biblioteca o bé envia’l a mi-
mopm@diba.catabans del 3 d’abril. 
Sobretot escriu el teu nom i cognoms 
a l’escrit i una adreça electrònica o 
bé un telèfon de contacte!
Llegiràs en públic la teva creació li-
terària el divendres 6 d’abril a les 6 
de la tarda a la biblioteca.
Tindràs un munt de gent escoltant-te 
i celebrant amb tu..
             EL DIA MUNDIAL DEL LLI-
BRE INFANTIL!
I després de la lectura, queda’t a la 
biblio i participa de la tertúlia infan-
til i juvenil

Dia Mundial de la 
literatura infantil

 biblioteca de Castellar

El Grup Pessebrista de Castellar ha 
donat a conèixer el número afortu-
nat del sorteig de figures, que aquest 
2018 ha estat el número 0832. Qui 
hagi estat premiat es pot posar en 
contacte amb l’entitat.

Número premiat

 Grup pessebrista de Castellar

grans empreses, especialment aque-
lles que cotitzen a les borses inter-
nacionals, és obtenir màxim benefici 
per a poder obtenir el màxim nom-
bre de dividends per als accionistes. 
Vist des d’aquesta perspectiva pu-
rament financera, a Endesa li surt 
més a compte invertir en un estudi 
de fins quin punt pot alterar les lec-
tures i tarifacions dels usuaris per a 
cobrar-los el màxim possible que no 
pas invertir en una millora real de les 
seves pròpies instal·lacions de dis-
tribució. Al cap i a la fi aquests nous 
comptadors telemàtics no permeten 
una lectura fàcil dels consums reals 
als propis usuaris i en canvi si un con-
trol absolut per part de les empreses 
subministradores.
Per altra banda cal tenir en comp-
te els possibles efectes nocius de 
la Comptabilitat Electromagnètica  
sobre la salut de les persones. També 
cal tenir en compte que els cablejats 
existents no van estar dissenyats 
per transportar senyals PLC i que 
això podria comportar una excessi-
va contaminació electromagnètica. 
En qualsevol cas aquests possibles 
efectes negatius s’han d’estudiar de 
manera rigorosa i per equips inde-
pendents. La implementació de les 
millores tecnològiques als munici-
pis i ciutats del país han d’estar re-
gulades democràticament i sobretot 
obeir a l’interès comú.

 Sílvia Nicolás*

an passat 87 anys des 
que es va reconèixer el 
sufragi femení a l’es-
tat espanyol, i 85 anys 
des que les dones van 

poder exercir per primer cop el 

H
Seguiu-nos a Facebook

seu dret a vot (en les eleccions ge-
nerals celebrades el 19 de novem-
bre de 1933)
El feminisme ha sigut un dels mo-
viments socials amb més èxit del 
segle XX. 
Però a principis dels 2000 els joves 
no es mostraven massa interes-
sats per aquest tema. Molts sen-
tien que el feminisme no era ne-
cessari perquè ja havíem arribat 
a la igualtat de gènere, i d’altres 
no es volien anomenar feministes 
per l’estereotip negatiu associat 
a les feministes com a dones en-
fadades amb els homes. 
Les coses han canviat. 
El feminisme avui no és menystin-
gut perquè és obvi que segueix sent 
necessari. Per exemple, les dones 
ens hem vist greument afectades 
per la crisi econòmica, sobretot les 
que són pensionistes. I segueix ha-
vent-hi desigualtat salarial entre 
homes i dones independentment 
del tipus de contracte, jornada, 
educació o franja d’edat. 
A més, l’índex de violència masclis-
ta segueix sent alarmantment alt. 
El nombre de dones assassinades 
a Catalunya per violència masclis-
ta durant l’any 2017 va ser de 8, de 
les quals 3 tenien denúncia prèvia. 
Durant tot l’any 2017 es van fer un 
total de 15.490 denúncies per vio-
lència masclista, un 82,6% de les 
quals van ser en l’àmbit de la pa-
rella, i el nombre mitjà anual de 
trucades al telèfon 900 900 120 
per motiu de violència masclista 
des del territori de Catalunya dels 
darrers 10 anys és de 10.357. 
Segons les dades, quasi el 2% de 
les dones catalanes de més de 15 
anys han estat obligades a mante-
nir relacions sexuals en contra de 
la seva voluntat (violacions) al llarg 
de la seva vida, i el 14% ha patit al-
tres tipus d’agressions sexuals. 
Tots aquests exemples de desi-
gualtat de gènere expliquen per-

Per un error a l’edició del número 
363 de L’Actual, s’indicava un nú-
mero de telèfon erroni de l’Escola 
Municipal Torre Balada. 
El número correcte és el 93 714 
43 22.

Fe d’errades

Consulteu les bases a www.lactual.cat
i a www.castellarvalles.cat

V PREMI DE LITERATURA 
BREU L’ACTUAL
Microrelat i poesia breu

Tema: Lliure
Categories:
- Juvenil (joves nascuts 
  entre 2000 i 2002)
- Adulta (més de 18 anys)

Premis per categoria:
1r: llibre electrònic valorat en 110 € aprox.
2n: val de 60 € en llibres* 
3r: val de 30 € en llibres* 
I la publicació dels textos a L’Actual
del divendres 27/04
*Llibreria Vallès, Espai Lector Nobel 
o llibreria La Centraleta

Extensió màxima:
Microrelat: 
300 paraules
Poesia breu:
20 versos

Presentació de propostes fins al 23 de març
a l’a/e. microrelats@castellarvalles.cat 

Només s’acceptarà un treball per persona 
per cadascuna de les categories
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opinió

vui, Dia Internacional 
de les Dones, com cada 
8 de març, les dones de 
tot el món alcem les 
nostres veus per re-

ivindicar la igualtat efectiva entre 
homes i dones perquè els nostres 
drets socials, polítics i econòmics 
són innegociables. Les dones, des de 
les nostres diversitats, som més de 
la meitat de la població mundial i cal 
que formem part de la presa de deci-
sions en tots els àmbits i estaments. 
Cal que el nostre dret a la participa-
ció social i política sigui una priori-
tat. Aquest any, a més a més, també 
té lloc una Vaga Feminista organit-
zada per organitzacions socials i el 
moviment feminista a la qual donen 
suport, entre d’altres, els sindicats 
majoritaris que han convocat “atu-
rades laborals” de dues hores per de-
nunciar la desigualtat, la precarietat 
i la violència vers les dones, amb la 
voluntat que aquesta afecti l’ocupa-
ció, el consum i l’educació. Des del 
món municipal donem suport a les 
reivindicacions de la Vaga Feminis-
ta. Una vaga que tal i com diu el Con-
sell Nacional de Dones de Catalunya 
(CNDC)“va més enllà del que s’iden-
tifica com atur laboral perquè la par-
ticipació de les dones és nuclear en 
totes les esferes de la vida”, per això 
hi donem suport i us animem a par-
ticipar a les aturades previstes, en 
franges de dues hores, matí i tarda 
que han convocat els sindicats. Avui , 
doncs, ens tornem a trobar per com-

  Sempre endavant. || Joan mundet

Manifest Dia Internacional 
de les Dones 2018

A pLaÇa MaJoR

associació Catalana de 
Municipis i Federació 
Catalana de Municipis

memorar el dia internacional de les 
dones i per reclamar, novament, la 
igualtat entre dones i homes. En ple 
S.XXI, les últimes notícies ens trans-
porten a principis del S.XX. Quan els 
governants, les persones responsa-
bles de legislar, no són conscients ni 
tenen cap mena d’intenció d’actuar 
en relació a la diferència real i exis-
tent entre el sou, per la mateixa feina, 
de les dones respecte als homes. Con-
cretament, segons les últimes dades 
de l’Eurostat és un 14,9%. Quan es 
creu que “això no és important” o 
quan es manifesta que “en això nos-
altres no ens hi posem” és quan la so-
cietat, el poble, les dones i els homes, 
ens hem de rebel·lar, posar-nos de 

peu i dir “NO, aquesta no és la soci-
etat on vull viure. NO aquestes no 
són les decisions que ha de prendre 
el govern”. És el que es diu la bretxa 
salarial, la diferència de sou entre 
els homes i les dones per la matei-
xa feina. És una forma més de vio-
lència envers les dones, la violèn-
cia econòmica. Fa més de 20 anys, 
més de 20 anys!, que se celebra, any 
rere any, el dia de la igualtat salarial; 
“L’equal pay”. Organitzat per la Fe-
deració Internacionl Business and 
Professional Women (BPW) i que 
té per finalitat lluitar per la igualtat 
salarial entre homes i dones. Però 
aquestes campanyes no serveixen de 
res si no van acompanyades de nor-

mes específiques i sancions, si són 
necessàries, per tal d’evitar que es 
dilati aquesta injustícia. Volem una 
societat igualitària, volem una soci-
etat justa, rica, equilibrada, amb el 
foment del talent com un dels eixos 
de creixement i generació de rique-
sa. Volem el mateix sou per la matei-
xa feina, volem que moviments com 
“#MeToo” no hagin de reaparèixer 
perquè hi ha persones que s’atre-
veixen a demanar favors sexuals a 
canvi de feina. A assetjar a les dones 
pel fet de ser-ho, a entendre que les 
dones són una “unitat de canvi”, un 
objecte. Les dones formen part de 
la societat, part activa, principal i 
bàsica pel desenvolupament de la 

societat, del futur. Per poder avan-
çar, com a societat, s’ha de tenir en 
compte a totes les persones, indis-
tintament, del sexe que tinguin. Per 
això, per reclamar aquesta necessi-
tat imperiosa, perquè els governants 
reaccionin, perquè es legisli allò que 
és injustícia, tornem a alçarnos i a 
manifestar-nos i ho farem sempre. 
Sempre per aconseguir una socie-
tat justa i igualitària. Aquest és el 
gran repte que tenim al davant, i 
l’hem d’assolir amb la col·laboració 
i la complicitat de totes les institu-
cions, agents socials i de les dones 
i els homes dels nostres pobles i 
ciutats, perquè només així podrem 
ferho realitat.

L

 pepa Martínez*

Unim-nos per a la igualtat

es polítiques neoliberals 
i les reformes laborals 
dutes a terme arran de 
la crisi han colpejat amb 
força el conjunt de la ciu-

tadania, però amb més evidència enca-
ra les persones amb una situació prèvia 
més desigual, com és el cas de les dones. 
A Catalunya les dones són el 52% de la 
població en edat de treballar i, en canvi, 
no arriben a ser la meitat de la població 
activa. En l’actualitat, la taxa d’ocupació 
femenina és 10 punts percentuals inferi-
or a la masculina, això vol dir que l’actual 
mercat de treball segueix discriminant 
les dones. Les dones es fan càrrec ma-
joritàriament del treball de cura i de la 
llar, són la majoria de les persones atu-
rades de llarga durada i de les que tenen 
contractes a temps parcial obligat; pa-
teixen contractació temporal en massa, 
la seva jornada està en molts casos des-
regulada i són, per tant, protagonistes 
principals de la precarietat.
Segons l’última Enquesta d’estructu-
ra salarial (juny de 2017) la bretxa sa-
larial entre dones i homes a Catalunya 
se situa en el 24% del salari mitjà anyal. 
És a dir que, teòricament, en una jorna-
da de 8 hores les dones treballen quasi 
dues hores sense cobrar-les. Una bretxa 
salarial que afecta més les ocupacions 
de menys retribució, en què arriba a ser 

continua a la pàgina 10 de més del 37%. El 18% de les dones tre-
balladores té guanys inferiors o iguals a 
l’SMI i més de la meitat tenen ingressos 
inferiors als 18.160 euros anyals. La vio-
lència masclista a la feina i a tot arreu és 
una de les mostres més flagrants de la 
manca de justícia social i democràtica 
envers les dones; la violència masclista 
ataca un dels valors centrals de la soci-
etat: la llibertat. En l’any 2017, 9 dones 
van ser assassinades per la seva parella 
o exparella home, hi va haver 17.513 de-
núncies per violència masclista i 4.209 
ordres de protecció. L’assetjament se-
xual i per raó de sexe a les empreses és 
una de les situacions més esteses però 
a la vegada més ocultes en l’àmbit la-
boral. Cal establir mesures de corres-
ponsabilitat que facilitin el repartiment 
del treball de cura entre dones i homes, 
acabar amb la segregació laboral, la divi-
sió sexual del treball i la desvalorització 
social dels sectors laborals feminitzats. 
S’han d’obtenir polítiques orientades al 
bé comú, a la vida plena, al benestar i a 
la sostenibilitat. Un sistema de protec-
ció social igualitari i amb equitat en con-
dicions de vida per a les dones. Cal que 
les dones tinguin més poder econòmic 
a les dones, element estratègic per a la 
reducció de la pobresa.
Per totes aquestes raons, el passat di-
jous milions de dones de tot el món 
vam fer vaga. 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-
nos per a la igualtat!

* Regidora de programes Socials

es dones al nostre país 
cobren, de mitjana, 
del 16% al 24% menys 
que els homes (en el 
que tot sovint s’ha 

anomenat “bretxa salarial”). A la 
resta del món, estem parlant d’una 
bretxa d’un 23% de mitjana.La pre-
carietat laboral és major entre les 
dones, en part també pel que fa al 
tipus de contracte: moltes més dones 
tenen contractes a temps parcial, 
que homes. Per si mateix, aques-
tes dades ja són greus, però això no 
ho és tot. La pensió que cobren les 
dones és 450€ més baixa que la que 
cobren els homes (un 37%, de mit-
jana). El percentatge de dones dins 
els consells d’administració d’em-
preses ronda el 20%. En política, el 
percentatge de diputats a tot l’Es-
tat que són dona es troba al voltant 
del 23%. A això, li hem de sumar la 
desigualtat dins la llar i alguns dels 
seus efectes, d’entre els quals la vi-
olència de gènere. La desigualtat 
de gènere no és un problema de les 
dones; és un problema de tota la so-
cietat. Un sistema que permet que 
el 50% de la població sigui discrimi-

L

 pDeCat Castellar del Vallès

La lluita contra la 
desigualtat de gènere: el 
8-M ha de ser un inici

nada d’aquesta manera no només 
és un sistema altament injust, sinó 
que també és un sistema que desa-
profita el talent i limita el seu propi 
potencial.
Davant de tot això, hem de dir prou. 
Aquest passat dijous ens vam adhe-
rir a la vaga del 8-M. Va ser una jor-
nada única amb pocs precedents en 
la història de la humanitat. 
L’únic precedent històricd’una vaga, 
concebuda com a tal, per protestar 
contra la desigualtat de gènere havia 
passat el 1975 a Islàndia. Però, això 
no es pot acabar aquí: ara hem de 
traduir la vaga del dijous en políti-
ques efectives i esforços col•lectius 
a la feina i a la llar, entre tots ple-
gats, per donar forma a una socie-
tat més justa. 
Des del Partit Demòcrata, hem vist 
el 8-M amb esperança: fa dos anys i 
mig vam voler aprovar al Parlament 
de Catalunya una innovadora “Llei 
d’igualtat efectiva entre homes i 
dones” que el Tribunal Constituci-
onal ens va tombar perquè “la dona 
catalana no pot ser més igual a l’ho-
me que la dona espanyola” (sagrat 
principi constitucional de la “igual-
dad entre españoles”). 
Ara que sembla que els feministes 
de l’Estat espanyol han despertat, 
potser a algun buròcrata de Madrid 
se li acudeix copiar-nos la nostra 
llei tombada pel TC. Sigui així o no, 
la lluita continua i ens necessita a 
tots i a totes.

què cada cop més gent s’identifica 
com a feminista, especialment les 
dones joves, i avui el moviment fe-
minista és molt més divers que mai.
El feminisme està servint per vi-
sibilitzar el gran nombre d’expe-
riències de desigualtat donades 
per patrons de gènere i estereo-
tips, incloent la desigualtat envers 
els homes i les persones transse-
xuals també.
L’activisme feminista pot prendre 
moltes formes: des d’una sola per-
sona signant una petició o inici-
ant una campanya feminista, a un 
grup de protesta en temes locals,  
o accions a gran escala coordina-
des per organitzacions de dones. 
Les accions es poden articular a 
través de la política o dels mitjans 
de comunicació, o compartint in-
formació sobre un tema en parti-
cular a través de les xarxes socials.
Individualment també podem fer 
molt. Fins i tot una conversa amb 
els nostres amics és una manera 
productiva de conscienciar sobre 
el sexisme. 
El feminisme és un moviment de 
justícia de gènere, i necessita ser 
abordat per moltes persones di-
ferents i en moltes maneres dife-
rents. Som-hi!

* Secretaria de la Dona de la secció 

local d’ERC
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Espai d’Entitats Castellarenques

SoNaSwING aL 
CaLISSó VERMUt 

pRESENtaCIó CoLLES 
DE baLL DE GItaNES 

SonaSwing ball de Gitanes

Dia: diumenge 11 de març
Hora: 12 h
Lloc: cal calissó

autèntic swing, manouche i jazz de 
New Orleans, amb Casi el Mejor 
trio de tu Vida. Gaudeix del jazz 
de manera diferent i divertida, amb:
Mikha Violin, banjo i veu
artem Zhuliev, saxo
Maria Puertas, tuba.

concert gratuït amb taquilla inver-
sa voluntària.

Dia: diumenge 11 de març
Hora: 17.30 h
Lloc: pavelló Joaquim Blume

Espectacle presentació de les co-
lles de la temporada 2018. Hi troba-
reu: la limitació de la ballada a una 
durada d’1 h i 45 min, l’alternança 
de balls en què hi participen totes 
les colles, la introducció de peces 
d’innovació amb música diferent a 
les peces tradicionals i sorpreses 
en el vestuari.

Ens hi acompanyeu?

+ INFo: a/e  sonaswingcastellar@
gmail.com, www.castellarvalles.cat 

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat 

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

Cal Gorina, CCCV i L’aula

Docsbarcelona del mes
Dia: divendres 9 de març
Hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal
VO subtitulada en català
Després d’una tempesta que des-
trueix casa seva, en Kisilu, un gran-
ger kenyà, comença a construir un 
moviment comunitari d’agricultors 
que lluiten contra els impactes del 
clima extrem i decideix viatjar a 
París, a la XXi conferència sobre 
el canvi climàtic, per intentar tenir 
veu en les converses sobre el clima 
i donar un gir de 180 graus a les po-
lítiques ambientals.

GRàCIES pER La pLUJa 

tauler d’anuncis Municipal

+ INFo: 
www.castellarvalles.cat

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

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

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

SUbVENCIoNS a ENtItatS taLLERS SEtMaNaLS 
DE La LUDotECa 

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

Dies: del 12 al 16 de març
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, tots els nens i 
nenes podreu modelar pasta de 
sal. El dimecres 14, també juguem 
en família: obert a les famílies amb 
infants de totes les edats.

medi ambient

Els vehicles històrics són el llegat d’una 
societat i d’un país. La història viva del 
transport, que sovint és maltractada per 
les institucions quan necessiten millorar 
les dades mediambientals a curt termi-
ni. En aquesta dicotomia es troba el món 
dels clàssics, tot i que de moment només 
els cotxes, després de les últimes mesu-
res preses per la majoria d’ajuntaments 
i consistoris de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, que no permeten la circulació 
en dies de màxima contaminació de cot-
xes particulars anteriors al 2006.

Amb la premissa de passar-ho bé, 
un grup d’aficionats als vehicles histò-
rics va reunir diumenge passat una qua-
rantena de cotxes clàssics a l’entrada de 
l’Espai Tolrà, per gaudir d’una jornada 
festiva entre amics i, de pas, reivindicar 
el necessari canvi a la nova normativa de 
restriccions de circulació en cas d’episodi 
de contaminació mediambiental.

“Som un grup d’aficionats i d’un 
grup de WhatsApp va sorgir la idea. 
Vam demanar els permisos a l’Ajunta-

Els vehicles històrics 
volen seguir circulant

alguns dels cotxes antics exposats diumenge passat al costat de l’Espai tolrà. || a. san andRés

ment per trobar-nos a Castellar” , ex-
pliquen Toni De la Serna i Paco Gordillo, 
els dos impulsors de la idea, que busquen 
crear un nou club per reunir a aficionats. 
De la Serna confessa estar “molt molest, 
ja que amb aquesta aplicació se’ns està 
dient que tenim ferralla i nosaltres no 
ho considerem, ja que passem ITV i 
paguem els mateixos impostos que la 
resta. A Espanya els clàssics són un 
problema i a Catalunya encara més. En 
uns anys si tot continua així, haurem de 
veure els cotxes només en un museu”. 

L’organitzador, que entén que els afi-
cionats als clàssics no els fan servir dià-
riament, afegeix que “el problema prin-
cipal el tenen aquells conductors amb 
cotxes de més d’onze anys que no tin-
guin el distintiu. Què han de fer? Hipo-
tecar-se per comprar un cotxe nou per 
anar a la feina?”

Però el problema d’aquesta norma-
tiva, no només afecta els vehicles majors 
de 25 anys -els considerats clàssics, tot i 
que ara s’ha ampliat fins als 30- sinó als 
dels 2005 i anteriors. Es dona el cas que 
el mateix model de desembre del 2005 no 
pugui circular i un del gener del 2006 sí 

  albert San andrés

És el nombre 
de cotxes amb 
més de 20 anys 

que, segons 
l’aNFaC, hi 

haurà circulant 
el 2026

MILIoNS
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que ho pugui fer, el que Mònica Xufré de 
l’associació Plataforma de Afectados por 
las Restricciones Circulatorias (PARC) 
considera “incongruent”.

“Aquesta normativa -explica- està 
aplicada a corre-cuita. El 2004 ja exis-
tien aquests nivells contaminants, però 
a causa de la crisi, van baixar sols. Ara 
amb el repunt econòmic tornem a les 
mateixes dades. A Barcelona i la zona 
de l’Àrea Metropolitana s’han vist obli-
gats a prendre mesures aprofitant la 
classificació ambiental de la DGT. Això 
no reflecteix qui contamina i qui no”.

La pèrdua de nivell adquisitiu per 
la crisi és la principal causa que aboca a 

aquesta situació, com indica Xufré, que no 
creu que aquesta mesura s’hagi “d’aplicar 
a la part més feble de la societat” i afe-
geix que “des de la PARC demanen me-
sures mediambientals i creiem que han 
de ser solucions creatives i no discrimi-
natòries”. A Barcelona el principal agent 
contaminant no són els vehicles, sinó les 
activitats portuàries i la Zona Franca, “un 
fet irrebatible” per a Xufré que afegeix 
que “estan falsejant les dades per dir el 
contrari. El del 2006 era un pla cert, en 
el d’ara ens estan venent la moto. L’ad-
ministració i els partits polítics no han 
fet res i la ciutadania no hem de pagar 
els plats trencats”.

uns 40 cotxes clàssics es  reuneixen a l’Espai tolrà 
i es reivindiquen contra les restriccions de l’aMB
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esports

El FS Castellar femení de 
vòlei perd el liderat

el sènior femení de vòlei del Fs 
castellar va perdre el liderat del 
grup 2 d’ascens, després de caure 
a la pista del CV Cunit per 3-1 (26-

24/25-23/17-25/25-10). Aques-
ta és la primera derrota en la fase 
d’ascens de les noies entrenades 
per Raúl gálvez. el sènior masculí 
va perdre davant del sant Pere Pes-
cador (3-0) i ocupa l’última posició 
de la lliga amb cinc derrotes. 

oriol alcaraz comença la tem-
porada amb dues victòries

després d’imposar-se a la prime-
ra cursa de la temporada a Fornells 
de la selva, el ciclista oriol alcaraz 
(00:31:53) va aconseguir la victòria 

a la primera cursa de la Kids cup, 
disputada a sant Vicenç dels Horts 
(Barcelona), on va acabar pel da-
vant del seu company del terrassa 
Ciclisme, Oriol Galbany, amb gairebé 
quatre minuts d’avantatge, i d’Iñaki 
navarro (cc montcada).

Segona victòria de la temporada 
per la UE Castellar, que ha superat 
per 2 a 1 al CF Lloret. A més, la vic-
tòria arriba amb èpica, ja que els de 
Juan Antonio Roldán, ho han acon-
seguit després d’aturar un penal a 
les acaballes de la primera part i de 
jugar tota la segona amb deu homes.

Els de Roldán obrien el marca-
dor al primer minut, però els d’Edu-
ard Urdiales empataven a la següent 
jugada, tot i que el gol era anul·lat 
per fora de joc. David López es que-
dava sol amb un defensa rival, però 
el seu xut anava a les mans del por-
ter al minut nou, en l’única ocasió 
de perill clar, a banda del gol.

L’equip visitant prenia la inici-
ativa amb diverses ocasions clares, 
però un inspirat Alberto Serrano 
aconseguia aturar-ho tot, amb una 
impecable actuació.

Els gironins es mostraven més 
incisius, però la defensa local feia un 
bon paper, fins que al minut 30, Alex 
Rubió cometia un penal clar a l’àrea 
castellarenca. Serrano endevinava 
la trajectòria de la pilota de Rubén 
Martínez, que l’enviava baixa i a la 
dreta del porter.

Roldán havia de substituir a 
Òscar Arias al 36 per una estreba-

da muscular i Carlos Silva ocupava el 
seu joc al centre del camp. El Castellar 
seguia manant al marcador i el Lloret 
al camp, fins que una centrada des de 
l’esquerra era aprofitada per Martínez, 
que de cap superava al porter caste-
llarenc al 42, signant l’empat.

Però encara quedaven més des-
gràcies quan al 45, Víctor Moya era 
expulsat en veure la segona groga per 
cop de peu innecessari i a destemps al 
centre del camp. El migcampista havia 

Victòria èpica de la uE castellar 
Els blanc-i-vermells 
superen el cf lloret 
a la segona part (2-1), 
jugant amb 10 homes 
i aturant un penal 

  albert San andrés

i notant massa les baixes de juga-
dors com Jairo Díaz i Dani Quesa-
da en atac.

En l’única ocasió local de la se-
gona part, Carlos Saavedra culmi-
nava una contra, després de rebre 
una pilota des del mig-camp, supe-
rant Jordi Tusca i marcant el gol 
de la victòria a l’equip blanc-i-ver-
mell al 83. Els castellarencs apre-
nien per fi de l’eficiència dels rivals 
de la lliga, rendibilitzant al màxim 
les ocasions, per sumar tres punts 
més al Pepín Valls.

“Amb 10 hem jugat contra un 
equip molt intens i que ha estat bé. 
Hem treballat molt i ens ha cos-
tat, sobretot al final de la primera 
part amb el penal i l’expulsió. A la 
segona part l’equip ha aconseguit 
treballar bé en defensa i aprofitar 
l’ocasió que hem tingut. Els juga-
dors s’ho mereixen i crec que és de 
lloar la feina que han fet” ha expli-
cat el tècnic castellarenc Juan An-
tonio Roldán.

El tècnic visitant, Eduard Ur-
diales, també ha parlat de les ocasi-
ons desaprofitades pel seu equip a 
la segona part: “l’ansietat de mar-
car massa ràpid ens ha provocat 
moltes imprecisions. Hem tingut 
domini i moltes oportunitats. No 
sé si dir-li despropòsit o ansietat. 
Hem fet un bon partit jugant en 
atac, però moltes vegades passa 
això: deixes un forat i el rival ho 
aprofita i el Castellar ho ha fet”.

Amb aquesta victòria, la Unió 
Esportiva suma 10 punts, tots ells al 
Pepín Valls, abans de visitar la prò-
xima setmana el camp annex a la 
Nova Creu Alta per enfrontar-se al 
filial arlequinat, amb qui va aconse-
guir sumar el primer punt a Prime-
ra Catalana en el partit d’anada. 

vist la primera deu minuts abans per 
protestar.

A la segona meitat, el Lloret tor-
nava a prendre la iniciativa, però mal-
baratava masses ocasions de gol. Ne-
cessitats de punts per evitar la zona 
baixa, el d’Eduardo Urdiales es preci-
pitaven massa, enviant diverses pilo-
tes als núvols.

El partit es tornava gris pel 
Castellar, que defensava l’empat com 
podia, desbordat per l’atac visitant 

Els jugadors de la UE Castellar celebren el primer gol del partit enfront del Lloret. || a. san andRés

sense 
aconseguir una 
victòria en lliga, 
l’última va ser 
al desembre

DIES

77
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PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLAR CURS 
2018-2019
Calendari de visites i jornades de 
portes obertes a les escoles

ESCOLA EMILI CARLES-TOLRÀ
Divendres 9 de març
De 15 a 16.30 h
Xerrada informativa i visita 
instal·lacions.

Tota la informació sobre la preinscripció escolar a: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general/

ESCOLA EL SOL I LA LLUNA
Dissabte 10 de març
De 10 a 12 h – visita instal·lacions. 
Confirmar assistència 

Organitza:
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
T |  93 714 47 35, c. Sala Boadella, 6

Martí Siscart i Jesús Gómez (Premi de poesia 
de L’Actual 2015), tertulians d’En To Poètic, ens 
explicaran el seu procés de creació literària.
Tot seguit, les persones que ho vulguin podran 
fer lectura de poemes de creació pròpia.

Hora: 20.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal Antoni Tort

Dia 
Mundial de 

la Poesia
Dimecres 21 de març

esports

Quarta victòria consecutiva del CB 
Castellar, que segueix amb pas ferm  
cap a l’ascens de categoria, després 
de superar al Sedis Hydrology lleidatà 
per 62 a 78. Els de la Seu d’Urgell van 
ser un mer tràmit pels de Raúl Jodra 
que romandran una jornada més al li-
derat provisional del grup 2 de Prime-
ra Catalana.

En el desplaçament més llarg de 
la temporada, l’equip groc-i-negre va 
tornar a demostrar que des de la der-

Quarta victòria consecutiva 
d’un cB castellar endollat

Joelvin Cabrera en una jugada d’atac, en imatge d’arxiu. || a.san andRés

Els de Raúl Jodra superen al sedis (62-78) i segueixen líders

rota a domicili enfront de l’AESE, se-
gueix creixent sense fre i gaudint d’un 
nivell de joc cada vegada més alt. A una 
alçada de la temporada on el nivell dels 
equips comença a davallar, els caste-
llarencs reaccionen accelerant a fons 
i buscant l’excel·lència en el joc.

Quatre són les victòries consecu-
tives en lliga, quedant-se a només una 
de la millor ratxa d’aquesta tempora-
da (de la jornada 8 a la 12). 

En un desplaçament i un horari 
atípic,  el conjunt de Castellar visitava 
el Palau d’Esports de La Seu d’Urgell 
per trobar-se un rival en clara ascen-

bàSqUEt | 1a catalaNa

dència a la classificació i que ha acon-
seguit sortir de les dues últimes posi-
cions amb tres victòries consecutives 
abans de caure l’anterior jornada en-
front de La Palma (72-55).

Els de Jodra sortien a pista per 
destrossar al rival al primer quart amb 
un parcial de 13 a 27, que va marcar la 
resta del partit. 

Al segon quart, els de La Seu re-
tallaven diferències davant la relaxa-
ció dels castellarencs, per arribar 10 
punts per sobre al descans (32-42). 

Sense perdre la perspectiva del 
joc, la segona era un mer tràmit on els 
groc-i-negres van saber mantenir la 
renda, rotant la banqueta i amb mi-
nuts pels jugadors menys habituals, 
per sumar la 15a victòria de la tempo-
rada, acabant amb una diferència de 
16 punts, 62 a 78.

A la lliga comença el compte en-
rere, amb només 10 jornades pel da-
vant, però Jodra no vol eufòria a l’equip 
i explica que “seguim pensant partit a 
partit, però és cert que a partir de la 
jornada 20 vas descomptant partits. 
Estem en un moment clau de la tem-
porada i tot i no ser una de les millors 
defenses de la temporada, portem 
dos partits molt bons i ens dona un 
plus per afrontar les següents jor-
nades. No podem pensar més enllà 
del següent partit, perquè qualse-
vol rival et pot guanyar”.

Aquesta setmana, el CB Castellar 
rep la visita del Gavà al Puigverd, per 
lluitar per la 5a consecutiva.  

 albert San andrés

L’HC Castellar va caure a Juneda contra el segon classificat del grup B de 
Primera Catalana per 6 a 3, en el segon partit consecutiu enfront un conjunt 
capdavanter a la lliga. Els de Fidel Truyols van plantar cara als lleidatans 
però la gran qualitat del filial de Juneda es va imposar sobre el terratzo. 

Jordi Vegas obria el marcador pels granes, tot i que l’equip local acon-
seguia capgirar el marcador en pocs minuts. Armand Plans tornava l’em-
pat al lluminós, però l’efectivitat local es mostrava en forma de gols amb 
dues anotacions més. Amb el 4-2, Xavi Almohalla retallava distàncies abans 
del descans, però encara quedava temps pels de Juneda, que marxaven al 
descans amb un lluitat 5-3.

La segona part es mostrava igualada i emocionant, on només es veia 
un gol per part local. El Castellar no aconseguia revertir la situació, mar-
xant de les terres de Ponent amb una nova derrota i es manté a la zona 
complicada de la taula.

El conjunt de Fidel Truyols cau a la 15a plaça de la taula, en zona de 
descens directe, empatant a tot amb el Caldes de Montbui: a gols -63 a favor 
i 91 en contra i en average, ja que a la primera volta van quedar 3-3 al Pedro-
sa. L’únic factor diferencial és el partit menys dels granes i és per aquest 
únic motiu que entren al descens directe.  || a. san andRés

El Juneda imposa la seva llei 
guanyant el Castellar per 6 a 3

Gerard tantinyà intenta anotar enfront del Juneda, a la primera volta. || a.san andRés

HoqUEI | 1a catalaNa
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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?

La Ruleta 
del Mercat
Dissabte 17 de març

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

esgotar existències.

Espectacular imatge de la caiguda a qatar de Dani pedrosa. || motogP

esports

Com cada any al mes de març, el mun-
dial de MotoGP comença a escalfar mo-
tors per començar la temporada amb 
la cursa nocturna al circuit de Losail 
(Qatar), on el pilot castellarenc Dani 
Pedrosa iniciarà la 13a temporada a la 
categoria reina del campionat del món.

Els test de pretemporada pel de 
Castellar han estat força satisfactoris 
i a Sepang (Malàisia), a finals de gener, 
marcava el millor temps en la prime-
ra jornada, sent 12è a la segona i segon 
a la tercera. 

L’inèdit circuit de Buriram (Tai-
làndia) va ser la seu de la segona tanda 
d’entrenaments oficials, on Pedrosa mi-

tot a punt per l’inici de la 
temporada de MotoGP
Dani Pedrosa tanca els test de Qatar amb una espectacular caiguda

llorava encara més en el coneixement 
de la nova Honda RCV13, aconseguint 
el cinquè millor crono el primer dia, el 
segon lloc a la segona jornada i marca-
va el millor temps del circuit a la ter-
cera (1:29.781).

Aquesta passada setmana, a Lo-
sail (Qatar) arribava l’última oportuni-
tat de pilots i equips per afinar les mun-
tures de cara a l’inici del campionat.

Pedrosa però, no començava 
amb sort la primera jornada, patint 
dues caigudes, una d’elles molt espec-
tacular (foto), que va deixar-li molèsti-
es a la mà esquerra. Sortosament, el 
pilot no va patir cap més lesió.

MotoR | MOtOGP

El dolor va condicionar les dues 
jornades següents. El primer dia ro-
dava 37 voltes, marcant el 10è millor 
temps, mentre que el segon va tenir 
dificultats per fer tandes llargues, a 
causa del dolor, fent només 35 girs i 
marcant l’11è millor temps. L’últim 
dia, el ‘26’ feia 44 voltes i repetia la po-
sició de la jornada anterior.

Pedrosa, que empitjora tres dè-
cimes respecte al 2017, es mostra op-
timista de cara a la nova temporada i 
va explicar que “estic bastant con-
tent amb la pretemporada en ge-
neral, tant amb el treball que fet, 
com amb el nostre ritme. Hem estat 
competitius en diferents condicions 
i això és positiu. Desgraciadament, 
la caiguda que vaig tenir el primer 
dia ens va posar les coses una mica 
més difícils, però de totes maneres 
hem progressat i millorat el nos-
tre ritme. De moment, no som els 
més ràpids, però hem treballat bé 
i entès moltes coses de com canvia 
la pista quan hi ha ‘grip’ i quan no 
hi ha i hem après molt. Ara, hem de 
centrar-nos en nosaltres mateixos, 
sense fixar-nos en els altres, i crec 
que podem donar un nou pas de cara 
a la carrera”.

El pilot, que suma 16 temporades 
aconseguint com a mínim una victò-
ria, parteix com a un dels principals 
favorits, juntament amb el seu com-
pany Marc Márquez i els pilots de Ya-
maha, Maverick Viñales i Valentino 
Rossi.  || a. san andRés

El FS Farmàcia Yangüela Caste-
llar suma la 19a derrota de la tem-
porada després de caure a casa en-
front del Sant Cugat FS per 1 a 5. 
L’equip, que ja planifica la pròxi-
ma temporada, va tornar a fallar 
contra un rival directe.

Els de Darío Martínez ja co-
mençaven malament el partit, re-
bent un gol al primer minut de joc 
de les botes de Josep Puig.

Javier Expósito anotava el 
segon pels roig-i-negres, que mar-
xaven amb els deures fets al des-
cans.

Set minuts aguantava de-
fensivament l’equip de Martínez, 
fins que Bernat Batllori aconse-
guia el tercer pel seu equip, repe-
tint al minut 10, signant el doblet.

Els locals retallaven diferèn-
cies amb un autogol, però amb 

un contundent 1 a 4 al marcador 
i només cinc de partit, els taron-
ges ja no tenien gaires esperances.

Daniel Chueca rematava la 
feina pels de Manuel Muñoz, sig-
nant la maneta a tres minuts del 
final.

El FS Castellar no aconse-
gueix sumar des del 13 de gener, 
quan va superar per la mínima 
(0-1) al Montsant. Immersos en 
la pitjor ratxa del club en anys i 
amb la ment posada en la pròxima 
temporada, l’equip segueix el seu 
particular ‘via crucis’ del que en-
cara resten nou partits per acabar.

Els taronges ocupen l’últi-
ma posició de la taula amb quatre 
punts, sent el pitjor atac (47 gols) i 
la segona pitjor defensa (118) de la 
lliga. El pròxim partit serà enfront 
del Ciutat de Mataró.  || a.s.a.

Desfeta amb el Sant 
Cugat a casa (1-5)

quim Juncosa en una jugada d’atac. || a. san andRés

FUtSaL | 3a DiVisiÓ
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esports

Màxima activitat ciclista pel CC Castellar
l’equip comença la temporada amb el tradicional 
calendari progressiu i amb diverses competicions

Aquest passat diumenge va iniciar-se el calendari de carretera del Club Ciclista Castellar - Bike Tolrà, amb 
un calendari progressiu, en el qual cada diumenge es fa una sortida programada. En aquesta primera pe-
dalada van assistir 15 integrants del club, amb un total de 80 km de recorregut. D’altra banda, a la segona 
prova de la temporada de l’Open Barcelona, a Sant Vicenç dels Horts, José Hidalgo va finalitzar en 11a po-
sició en categoria M50, mentre que Carlos Hidalgo ho va fer en 15è a Èlit. Carlos Aragoneses, pare i fill, van 
participar en Transsèquia, una pedalada de 51 km. Carlos Aragoneses (fill), amb 15 anys, va finalitzar en 
un temps de 3:20 h sent l’únic participant d’aquesta edat a finalitzar el recorregut més llarg.  || Redacció

CICLISME | cc castEllaR

L’últim cap de setmana del mes de febrer va ser l’es-
collit per disputar les finals de l’obert de pàdel Bron-
ze, que van disputar-se a les instal·lacions del Club 
Tenis Castellar per designi de la Federació Catalana 
de Pàdel, on un total de 124 parelles van competir du-
rant la setmana per arribar a la fase final.

En categoria Masculí 1a, l’Abel Fernández i l’An-
tonio Ríos van imposar-se a la final a Oriol Bellver i 
Arnau Riba, mentre que Helena Martínez i Mireia Re-
casens superaven a Cristina Marre i Mónica Herberg 
en categoria Femení 1a.

En Masculí 3a,  els guanyadors van ser Víctor 
Gendre i Sergi Gutiérrez i els finalistes, Noé Navar-
ro i Marc Nasarre, mentre que en Masculí 4a, Ramón 
Vila i Sebas Cortés guanyaven aquesta edició, als fi-
nalistes Iván Gallardo i  Xavi Adrobau.  || Redacció

Les finals de l’Obert de 
Pàdel, ja tenen campions

pàDEL | OPEN BRONZE

manlleu - Júpiter 0-0
Montañesa - Vic 0-2
Banyoles - Sabadell B 0-0
Manresa - La Jonquera 1-2
San Juan M. - FE Grama 0-2
Mollet - Cardedeu 2-5
UE Castellar - Lloret 2-1
can Vidalet - Farners 0-0
Llagostera B - sant cugat 6-1

Reus Ploms - Sant Just 5-3
sant cugat - Bell-lloc 6-0
caldes m. - andorra 4-1
Riudebitlles - Santa Perpètua 0-0
Monjos - Cerdanyola 2-4
Sentmenat - Masquefa 9-3
Juneda - HC Castellar 6-3
Reus Deportiu - Vendrell 2-1

Lloret - Vacarisses 1-6
montcada - sant Joan V. 3-1
Montsant - Arrahona 6-5
Lliçà - Mataró 5-5
Ripollet - Premià 6-3
FS Castellar - Sant Cugat 1-5
Isur - Estel Vallseca 7-3
Fe grama - arrels ajornat

Olesa - Almeda 69-77
Gavà - Collblanc B 80-58
AESE - Claret 62-57
Roser B - Sant Boi 52-58
Prat - La Palma 50-75
Sedis - Cb Castellar 62-78
Tecla Sala - Viladecans 63-65
S. Joan Despí - JAC Sants B 56-61

FUtboL FUtboL SaLa bàSqUEt HoqUEI patINS
1a catalaNa · GRuP i · J23 tERcERa DiVisiÓ · GRuP i · J21 1a catalaNa· GRuP ii · J20 1a catalaNa · GRuP B · J21

FE Grama 54 23 16 6 1
CE Manresa 46 23 14 4 5
CF Montañesa 39 23 11 6 6
UE Llagostera B 38 23 10 8 5
Vic UEC 37 23 9 10 4
AEC Manlleu 36 23 10 6 7
CF Can Vidalet 34 23 8 10 5
CE Farners 34 23 10 4 9
UE La Jonquera 33 23 9 6 8
San Juan At. de M. 31 23 9 4 10
CE Sabadell B 29 23 8 5 10
CF Lloret 26 23 7 5 11
CE Júpiter 26 23 6 8 9
FC Cardedeu 25 23 6 7 10
CE Banyoles 24 23 6 6 11
CF Mollet 23 23 6 5 12
Sant Cugat FC 21 23 5 6 12
UE Castellar 10 23 2 4 17

ISUR FS 49 21 15 4 2
Ripollet FS 47 21 15 2 4
CFS Montcada 44 21 14 2 5
FE Grama 42 21 12 6 3
Estel Vallseca 36 21 11 3 7
FS Montsant 35 21 11 2 8
Grups Arrahona 32 21 10 2 9
CE Vacarisses 32 21 9 5 7
AEFS Arrels 28 21 8 4 9
Ciutat de Mataró 28 21 9 1 11
Sant Joan de V. FS 27 21 7 6 8
Sant Cugat FS 23 21 7 2 12
F Lliçà d’Amunt 19 21 5 4 12
Premià de Mar CFS 18 21 6 0 15
Lloret-Costa Brava 18 21 6 0 15
FS Castellar 4 21 1 1 19

Cb Castellar  20 15 5
aese  19 16 3
Bàsquet Sant Boi   20 14 6
CB La Palma  20 13 7
Bàsket Almeda  20 13 7
CB Gavà  20 11 9
Collblanc-Torrassa B 19 12 7
CB Prat   20 11 9
UE Claret  20 9 11
Sedis Hidrology  20 9 11
BC Tecla Sala  20 8 12
JAC Sants B  20 7 13
CB Roser B  20 6 14
Nou Bàsquet Olesa   20 6 14
BC Sant Joan Despí  20 5 15
CB Viladecans  20 4 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 49 21 15 4 2
Ll-Llista Juneda 47 21 15 2 4
HC Sant Just 43 21 13 4 4
HC Sentmenat 37 21 12 1 8
CE Vendrell 36 20 11 3 6
Cerdanyola CH 35 20 11 2 7
CH S. Perpètua 31 21 9 4 8
CP Monjos 30 21 10 0 11
Reus Deportiu 29 20 9 2 9
CP Bell-lloc 26 21 8 2 11
CP Riudebitlles 25 21 7 4 10
PHC Sant Cugat 24 21 7 3 11
Andorra HC 22 21 6 4 11
Caldes Montbui 17 21 5 2 14
HC Castellar 17 20 5 2 13
CP Masquefa 9 21 2 3 16

Les guanyadores de l’obert de pàdel en categoria femenina. || cedida

FUtboL (UE Castellar)

DISSabtE 10 març
pepín Valls
09:30   aleví d – Ripollet cF
09:30   aleví F – san Lorenzo ud
11:00     benjamí C – Can Rull RT
12:00     prebenjamí B – Can Rull RT
12:00     benjamí B – EF Sabadell
13:00     fem cadet inf – Pla d’en Boet
15:00     cadet C – Sabadellenca UE
17:00     infantil B – Sabadellenca UE
19:00     juvenil B – cerdanyola

partits a fora
09:00    can Rull Rt -  aleví e 
10:45    Júnior FC - infantil A 
11:45    EF Barberà - benjamí D 
11:45    Llerona - fem aleví benjamí 
12:15    Cerdanyola -  aleví C 
12:30    Cercle Sabadellès -  aleví A 
13:00    Badia - prebenjamí A 
18:00   mollet uecF -  juvenil B 

DIUMENGE 11 març
pepín Valls
10:00     aleví B – Juan xxiii cs
10:00     aleví g – Vacarisses ce
12:00     fem juv cadet – J. 25 sept. 
14:00     cadet B – can Rull Rt

partits a fora
10:00    cerdanyola -  infantil c 
12:00    Sentmenat CD -  juvenil C 
12:00    Sabadell B -  amateur 
13:15    G. Manresa -  benjamí A 
13:30    sant Jordi -  fem infantil aleví 
14:15    J. 25 septiembre -  cadet A 

aGENDa
DEl 9 al 15 DE MaRÇ

HoqUEI  (HC Castellar)

DISSabtE 10 març
pavelló  Dani pedrosa
15:00    escola B – JMJ
16:00   iniciació – PHc sant cugat
17:00  aleví B – CPH Olot
18:00  aleví a – caldes
19:00  infantil a – Hc sant Just
20:15   sènior 1 cat – Reus Deportiu

partits a fora
10:00   CP Monjos -  prebenjamí A 
10:00   Jesuïtes Casp -  benjamí 
16:00   cP Vic -  infantil B 

DIUMENGE 11 març
pavelló Dani pedrosa
11:00    iniciació B – Vilassar Hc
12:00  prebenjamí B – HP Tona
13:00  juvenil – cP Voltregà

partits a fora
12:30   CH Santa Perpètua -  femení

FUtboL SaLa (FS Castellar)

DISSabtE 10 març
pavelló Joaquim blume
12:45    juvenil A – Eixample
14:00   cadet a – mollet uFs
15:15     cadet B – Olímpic Floresta
16:30    aleví B – olímpic Floresta
18:30    sènior B – montsant Fs

partits a fora
11:15    S. Perpètua -  prebenjamí B
14:55    UFS Mollet -  aleví A
16:45    Montmeló AE -  infantil A
18:00    g. arrahona Fsc -  juvenil B

DIUMENGE 11 març
pavelló Joaquim blume
09:00   benjamí B - S. Perpètua 
10:15     benjamí A – CN Caldes FS

partits a fora
10:00  Rubí Nord FSC -  infantil B
11:15    O. Floresta -  prebenjamí A
11:45    Ciutat de Mataró -  sènior A

bàSqUEt (Cb Castellar)

DISSabtE 10 març
partits a fora
12:30    B. Rocafort -  preinfantil fem

DIUMENGE 11 març
pavelló puigverd
17:00     sots 25  – CB Cerdanyola
19:00   sènior a   – cB Prat

partits a fora
12:00    EPSA -  sènior B 
12:00    CAT sots 21 -  sots 21 
12:15    CB Matadepera -  cadet fem
16:00   CB Montmeló -  sots 25 fem
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cultura bram!

la història de l’Elio emociona el BRaM!

El BRAM! va viure divendres passat 
la nit més emotiva i emocionant de la 
10a edició de la mostra de cinema cas-
tellarenc. Una nit especial, un exerci-
ci obert de recuperació de memòria 
històrica. Tot plegat, a través de la his-
tòria del maqui italià Elio Ziglioli, as-
sassinat a Castellar del Vallès el 1949. 

Aquests són els fets que recull el 
teaser del documental Un vas d’aigua 
per a l’Elio, que es va projectar el pas-
sat 2 de març a  l’Auditori Municipal. 
És un treball dirigit pel cineasta caste-
llarenc Pere Joan Ventura, un projec-
te que encara ha d’evolucionar i créi-
xer tal com ho farà el relat de la família 
Ziglioli. Un cercle que, com va anun-
ciar l’alcalde Ignasi Giménez, estem 
“a punt de tancar”.

Abans de l’estrena d’Un vas d’ai-
gua per a l’Elio, l’alcalde va adreçar 
unes paraules als assistents en què 
va apuntar que el documental explica 
algun dels “episodis més negres de 
la història de la vila però també el 
seu revers. Més enllà dels fets trà-
gics, també mostra la generositat 
de moltes persones” i l’esforç dels 
historiadors per recuperar la memò-
ria d’un poble. Segons l’alcalde, de la 
història de Ziglioli se’n desprenen “va-
lors inherents que són importants, 
com la lluita per la democràcia i per 
la llibertat”.

L’Elio va marxar d’Itàlia, de la 
seva ciutat natal, Lovere, cap a París,  
on l’esperava el seu pare. Allà va deci-
dir defensar la causa antifeixista amb 
la resistència militaritzada. És per 
aquest motiu que el jove italià de 21 
anys va emprendre el camí cap a Ca-
talunya. Una ruta entre muntanyes, un 
camí que el va portar a Castellar del 
Vallès, al costat de set companys ma-
quis. Però la Guàrdia Civil el va des-
cobrir mentre comprava queviures 
a Matadepera i li va aplicar la llei de 
fuga: el van torturar fins la mort. Des 
d’aleshores, el cos de l’Elio està enter-
rat a la fossa comuna del cementiri del 
Serrat del Vent.

Fins fa uns anys, la família de Zi-
glioli no sabia què havia passat amb 
el seu parent. Li van perdre la pista a 
París. L’historiador Argimiro Ferre-
ro, que estava investigant la figura del 
maqui Quico Sabaté, va topar-se amb 
el registre de Ziglioli, un cognom que 
li va cridar l’atenció pel seu origen. 
A partir d’aquest moment, Ferrero 
va intentar contactar amb la família 
de l’Elio per fer-los saber on estava el 
jove italià i què havia passat amb ell.

Des que la família va saber que 
l’Elio estava al cementiri municipal, i 
es va posar en contacte amb l’Ajunta-
ment i l’administració local ha ajudat 
la família a fer les gestions per iden-
tificar el cos del jove Ziglioli i trami-
tar-ne l’exhumació. En aquest sentit, 
la Directora General de Relacions Ins-
titucionals de la Generalitat, Carme 
García, va anunciar durant la sessió 
del BRAM! que la Generalitat adqui-

la setmana passada la família d’Elio Ziglioli va visitar la fossa comuna del cementiri de castellar i el castell de clasquerí

reix “el compromís de tancar el cer-
cle”, que en un termini màxim de sis 
mesos es faci efectiva l’exhumació de 
Ziglioli, “la recuperació de les res-
tes” del maqui per tal que la seva fa-
mília el pugui tornar a Lovere. García 
va detallar que, malgrat les circums-
tàncies, des del govern segueixen tre-
ballant per obrir les fosses comunes. 
“Hi ha un mapa de 500 fosses i en 
van apareixent de noves. Hem re-
cuperat gairebé 300 cossos i estem 
creant un banc d’identificació ge-
nètica. Ara, hi tenim més de 6.000 
persones, és un cens de familiars. 
Fa molts anys que tenim aquesta 
assignatura pendent”, va reconèi-
xer Garcia.

 R.G./M.a.

D’altra banda, el director Pere 
Joan Ventura, acompanyat per part 
de l’equip que ha preparat el docu-
mental, va narrar com va descobrir 
els fets per casualitat però com de se-
guida el van atrapar i es va sentir im-
plicat. Un cúmul de casualitats, o la 
força del destí, el van portar a rodar un 
projecte que vol retratar “una Cata-
lunya grisa i espantada” i la potència 
de la història d’una família que busca 
i troba respostes després de 70 anys.

Un cop es va projectar  el film, de 
20 minuts de durada, va tenir lloc un 
col·loqui amb quatre dels protagonis-
tes del metratge. Així, van pujar dalt 
de l’escenari l’historiador Argimiro 
Ferrero, l’estudiós i autor de l’article 

Un vas d’aigua per a l’Elio Jordi Gui-
llemot, i els familiars de l’Elio, Enrica 
Volpi i Claudio Ziglioli. No és la prime-
ra vegada que Volpi visita Castellar. 

la família ziglioli a castellar 
Tant Enrica Volpi com Claudio Zigli-
oli han passat uns dies a la vila i han 
recorregut algun dels punts que els 
connecten amb l’estada de l’Elio a Cas-
tellar.  Divendres al matí, per exem-
ple, van visitar la fossa on suposada-
ment segueixen les restes de l’Elio, al 
cementiri de Castellar. Allà van decla-
rar que “el nostre principal objectiu 
és recuperar les despulles de l’Elio 
i portar-les a Lovere, on ja hem ad-
quirit un nínxol per a ell”.

Després, es van desplaçar fins 
al Castell de Clasquerí per veure de 
prop la masoveria on la Dolors Arge-
mí va donar el vas d’aigua a Elio i on, 
uns metres més enllà, la Guàrdia Civil 
el va matar. La comitiva va comptar 
amb l’acompanyament de les filles i fill 
de la Lola del Castell (Dolors Argemí). 

La família va explicar, després de 
la projecció a l’Auditori, que “quan ens 
va contactar l’Argimiro va ser molt 
emocionant, tot el que està passant 
ho és, l’única pena que tenim és que 
els seus familiars directes, la seva 
mare, el seu pare i la seva germa-
na, no han pogut viure aquest mo-
ment”, va confessar Enrica. Volpi va 
mostrar el seu agraïment al poble de 
Castellar i a l’Ajuntament que els han  
acompanyat en aquest camí. “Final-
ment, podrem reunir tota la famí-
lia”, va afegir.

Al seu torn, l’historiador Argir-
miro Ferrero va afirmar que l’objec-
tiu final de la recuperació de la me-
mòria històrica és “no oblidar què 
ha passat i reflexionar-hi, omplir 
els forats negres de la memòria, no 
oblidar referents en la lluita per les 
llibertats”. En paraules de l’histori-
ador: “és molt important que la fa-
mília conegui què ha passat amb el 
seu familiar, aportar-los llum els re-
conforta i això no té preu”.

Finalment, entre el públic de la 
sessió del BRAM!  hi havia membres 
de l’Assemblea Llibertària de Caste-
llar, que van fer saber als Ziglioli que 
a l’espai alliberat el Brot han instal·lat 
un petit homenatge en memòria de 
l’Elio i d’altres personatges que han 
construït la història del municipi.  

 Enrica Volpi i Claudio ziglioli, familiars de l’Elio ziglioli, divendres passat al cementiri, davant del lloc on es troben les restes del maqui assassinat. || Q. PascuaL

Documents conservats a l’arxiu Municipal que acrediten la mort d’Elio ziglioli al municipi. a l’esquerra, foto de l’Elio. || Q. PascuaL
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culturabram!

El BRAM! 2018 ha comptat amb un 
total de 2.795 espectadors. Va comen-
çar el passat 23 de febrer i s’ha allar-
gat fins al 4 de març. A les projecci-
ons , s’hi sumen 3.000 visitants que 
han gaudit de l’exposició ‘10 anys de 
BRAM!’ i de l’exposició interactiva 
d’artefactes de cinema Zinematik 
que es va programar en el marc del 
BRAM! Infantil, el passat 25 de fe-
brer. Les projeccions més destacades 
i que han recollit un número més que 
acceptable d’assistents han estat les 
castellarenques. El documental La 
Roca del Pastor, sobre la Castellassa 
de Can Torras, va comptar amb l’Au-
ditori de 308 butaques ple. També va 
tenir molt bona acollida la projecció 
del curtmetratge Un vas d’aigua per 
a l’Elio, de Pere Joan Ventura, que va 
acumular 210 espectadors. La pro-
jecció L’Altraveu: història d’un procés 
va tenir 76 espectadors i 100 anys de 
Pastorets a Castellar, 48.

La secció oficial va aconse-
guir, també, una bona mitjana d’es-

pectadors.  La librería encapçala el 
rànquing d’assistència, amb 270 
espectadors; Loving Vincent la se-
gueix, amb 253; seguida d’Handia, 
amb 228 assistents. Justament, la se-
gona (Loving Vincent), s’ha endut el 
Premi Especial del Públic, ja que va 
ser la més votada, amb 8,50 punts. 
La segona pel·lícula més ben valo-
rada ha estat Custodia compartida 
(8,26 punts), seguida de La librería 
i Muchos hijos, un mono y un castillo 
(empatades amb 8,21 punts), Colis 
suspect (8,18 punts), The Square (7,30 
punts), Tierra firme (7,09 punts), El 
remolino (6,57) i Demasiado cerca 
(5,79), essent, aquesta, la pel·lícula 
que menys va agradar.

Cal sumar-hi la participació de 
la canalla al BRAM! Infantil i escolar. 
A la projecció que es va poder veure 
diumenge dia 4 de març, La revolta 
dels contes, i que va anar precedida 
del concert del Cor Sant Esteve, hi 
van assistir 188 espectadors. La pel-
lícula es va valorar amb 8,44 punts. 
Al BRAM! Escolar d’aquest 2018 hi 
han participat 3.200 alumnes dels 
diversos centres escolars de la vila.

La mostra tanca amb 
2.795 espectadors 

Espectadors de l’edició daquest any del bRaM! || Q.PascuaL

  Marina antúnez

El BRAM! va encarar la recta final de 
la seva 10a edició amb la projecció del 
documental La Roca del Pastor , que va 
comptar amb l’assistència dels seus di-
rectors, Dani Sagrera i Raül Esteve. 
Amb pràcticament cap cadira buida 
i un públic entregat, els directors van 
explicar a l’Auditori que la cinta ofe-
reix un retrat del paisatge de la Cas-
tellassa de Can Torres i alhora és una 
fotografia de la història de l’escalada a 
Catalunya. La Castellassa és una agu-
lla que forma part del Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i de l’Obac, i 
que segons van detallar Sagrera i Es-
teve, la seva cara nord està al mateix 
nivell de dificultat en l’escalada que el 
conegut Cavall Bernat del Massís de 

Montserrat.
Aquesta és la primera incursió 

en el món audiovisual de Dani Sagre-
ra, que va recordar que el projecte va 
néixer en el marc del 50à aniversari 
del fet de pujar cada Nadal un pessebre 
al cim de la Castellassa, una activitat 
que cada any suma més participants i 
que organitza el Centre Excursionista 
de Castellar. “Volíem fer alguna cosa 
sonada, enregistrar amb un dron 
una cadena d’escaladors a la roca 
que s’anés passant de mà en mà el 
pessebre” , va dir Sagrera.

Tanmateix, el director va desta-
car en l’entrevista prèvia a la projec-
ció, la figura de l’expert en escalada, 
Òscar Masó, que ha dedicat diversos 
llibres a la Castellassa. De fet, la Roca 
del Pastor beu dels llibres de Masó.  
Sagrera va reconèixer que d’allà en 
va extreure les històries que prota-
gonitzen el documental. El director va 
explicar que a més Masó els va posar 
en contacte amb Manel Fabra, nebot 
d’Agustí Fabra i Bofill, un terrassenc 
que va enregistrar la primera ascen-
sió documentada a la Castellassa el 
1931 per part d’un grup del Centre 
Excursionista de Terrassa per posar 

El BRaM! puja a la castellassa 

Dani Sagrera i Raül Esteve, directors de ‘La Roca del pastor’, van presentar el documental divendres passat. || Q.PascuaL

Divendres passat 
es va projectar el 
documental  ‘la Roca 
del Pastor’ de Dani 
sagrera i Raül Esteve

  Rocío Gómez 

una bandera republicana i una senye-
ra al cim. Tot plegat, dies després que 
Macià declarés la República Catala-
na. Aquestes imatges s’han inclòs en 
el documental de Sagrera i Esteve.

Un altre dels punts forts, és per 
a Dani Sagrera, el fil conductor del 
documental, un paper que assumeix 
la jove Txell, una nena que escala per 
primera vegada la Castellassa. Un 
moment èpic que l’espectador viu a 
través dels ulls de l’infant, tant pel 
que fa a l’emoció com el seu afany de 
superació i les seves pors. “El docu-
mental és de vegades molt tècnic i 
la Txell permet que la gent que no 
és escaladora hi connecti”, va con-
fessar Sagrera.

En aquest sentit, Raül Esteve, 
que ha assumit el muntatge i edició 
de la cinta, va apuntar que quan es va 
incorporar al projecte va trobar que 
tenia “una narrativa i una història 
molt interessant. Agafar una roca 
i tractar-la a nivell històric és molt 
original i molt potent”. El documen-
tal pretén “parlar de coses locals per 
parlar de coses globals”, va remarcar 
Sagrera. És una cinta sobre “el passat 
i el futur de l’escalada”. 

baLaNÇ | BRaM! 18bRaM! | DOcuMENtal
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cultura tradicions

La música ha sonat sense treva du-
rant tot el matí. Gots amb un cul de vi 
i un tou de plats amuntegats atapeei-
xen les taules, s’hi acumulen els vesti-
gis del dinar. Al mig de la Sala Blava, 
durant uns instants, dues parelles 
de ball, que porten un mocador verd 
entorn del coll i un dels homes ves-
teix tirants amb la bandera d’Anda-
lusia, s’erigeixen com a epicentre de 
la festa. Elles llueixen una flor verda 
a sobre de la patilla. Un immens re-
trat de la Verge del Rocío ho guaita 
tot, de fit a fit. Una dona que ha sor-
tit a fora a fer una cigarreta taloneja 
el ritme de la cançó.

El Dia d’Andalusia commemo-
ra la celebració d’un referèndum 
l’any 1980 que va propulsar l’autono-
mia de la comunitat. En aquesta jor-
nada, Aires Rocieros Castellarencs 

cultures que caminen juntes

Dues parelles ballen al ritme de la música, a la Sala blava  || Q. PascuaL

la sala Blava va acollir un conjunt d’actuacions i un dinar popular 

també ofereix una ofrena a Blas In-
fante Pérez de Vargas, polític i escrip-
tor, que és reconegut com a “Pare de 
la Pàtria Andalusa” pel mateix Parla-
ment autonòmic, des de l’any 1983. Va 
ser afusellat, sense sentència ni judici, 
per Franco. Montse Da Silva, membre 
de l’entitat i organitzadora de la jorna-
da, explica que Blas Infante tenia una 
relació molt estreta amb Lluís Com-
panys, a qui va anar a vistar a la presó, 
a portar-li roba i menjar, abans de ser 
afusellat. Casa de Andalucía - Aires 
Rocieros Castellarencs, en aquesta 
línia d’agermanament entre Catalu-
nya i Andalusia, ha fet ofrena a amb-
dues banderes. “Les dues cultures 
poden caminar juntes, al marge de 
les idees”, ha expressat.

El matí va començar amb una 
missa rociera a les 10 h, oferida per 
José Maria Cot del Valle, on, segons 
explica l’entitat, aproximadament 
un centenar de persones hi ha assis-

tit. Aquest any, La Junta de Andalucía, a 
través de la Federació Andalusa de Co-
munitats, va cedir la bandera a l’entitat 
castellarenca, que l’ha penjada al màstil. 
També ha assistit un representant de Pri-
ego de Córdova, el primer tinent d’alcalde.

Les majestuoses actuacions, du-
rant el matí a la Sala Blava, van ser per 
part d’ACA Aires Rocieros Castellarenc; 
el cos de ball de Casa Andalucía Caste-
llar del Vallès, amb Lorena Saura i Cris-
tina Eslava; Amalia de Triana, la copla; 
el poeta Francisco Espinosa; el “cantaor 
flamenc” Juan Manuel Caro i a la guitar-
ra Eduardo Sánchez; i el grup de rumba 
“Isakeichelio”.

Montse Da Silva s’ha mostrat molt 
satisfeta de com ha transcorregut la jor-
nada, que durant el matí ha aplegat molta 
gent. Des de l’entitat calculen que un total 
de 160 persones han assistit al dinar. “Es-
perem que l’any que ve vagi igual de 
bé. I ara ja ens preparem per la Feria 
d’Abril”, va afegir.   

 Guillem plans

“La sardana és ben 
viva” al 41è Aplec 

Unes 350 persones van passar pel 41è Aplec de la Sardana que va omplir 
el recinte firal de l’Espai Tolrà durant tota la tarda de diumenge. Gent 
d’arreu va assistir a la festa per ballar la música interpretada per les co-
bles de La Principal de la Bisbal, la Jovenívola de Sabadell i la Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona. L’acte és un dels primers de la temporada sarda-
nista per molts castellarencs, que al matí van ser a la Ballada de Sabadell, 
celebrada a la Plaça Dr. Robert.

El repertori escollit per a l’ocasió va incloure algunes de les peces 
més representatives de l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar. Con-
cretament en són tres: “Les noies de Castellar”, que fa referència al cen-
tenari del naixement de l’entitat; “Els de Castellar”; i “Castellar, perla del 
Vallès”. Com ja és habitual, l’acte va finalitzar amb “l’Aplec de Sabadell”, 
una cançó que, tal com explica Joan Ventura, president de l’agrupació, 
agrada molt a tots els assistents. Alguns dels sardanistes van venir des 
de Mataró, Barcelona, Sentmenat, Terrassa, Sant Feliu de Guíxols, Sa-
badell i, fins i tot, de Girona.

Enguany es partia del propòsit que l’aplec, que ha constat d’un pro-
grama molt ballador, fos més participatiu. És per això que l’entitat va in-
corporar rifes i un concurs de fotografia per escollir la portada del progra-
ma de l’any vinent. Molts dels assistents lluïen un llaç groc per recordar 
els presos polítics i, sobretot, Lluís Puig, ja que l’exconseller de Cultura, 
ara a Bèlgica, sempre ha estat vinculat al món de les sardanes.

En referència a l’afluència de sardanistes, Ventura, malgrat consi-
dera que “la sensació és bona”, creu que podria haver augmentat si no 
hagués coincidit “amb horari de partit de futbol”. Tot i això, va expres-
sar que “la Sardana és ben viva”. De cara al futur, des de l’entitat es pro-
curarà que l’aplec comenci una mica més d’hora.

Actualment, hi ha una desena de colles sardanistes de concurs. 
Aquest 41è Aplec va comptar amb la presència de dues d’elles, que han 
estat assajant durant tota la tarda. “Crec que hem de promocionar més 
les colles de concursos, com les que han vingut avui, ja que majorità-
riament estan formades per jovent”.

L’agenda sardanista dels castellarencs, que fixa el 19 de març a la 
Plaça del Mercat per celebrar Sant Josep, preveu onze aplecs i s’allarga-
rà fins al 3 de novembre, amb la 42a Diada Sardanista, a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà.   || g. PLans

Una sardanista balla al ritme de la cobla Jovenívola Sabadell. || g. PLans

ENtItatS | aGRuPaciÓ saRDaNista ENtItatS | Dia D’aNDalusia

42a ballada de Gitanes al pavelló Joaquim blume, l’any 2017. || Q. PascuaL

baLL DE GItaNES | PaVEllÓ

se celebra la 43a 
Ballada de Gitanes

Aquest diumenge, a partir de les 17.30 
hores, el Ball de Gitanes de Castellar 
celebra la 43a edició al Pavelló Joaquim 
Blume, una ballada que serveix per a 
presentar les colles de la temporada 
2018. Enguany, hi participen 5 colles: 
la de petits, la infantils, la de joves, de 
solters i d’arrelats. “No hi serà pre-
sent la de casats, que temporalment 
no s’ha pogut formar perquè no s’ar-
ribava a les 4 parelles”, diu Rosa Lla-
dós, presidenta de l’entitat.

En canvi, ballaran els petits de 
3 i 4 anys que, “en altres edicions, 
ballaven juntament amb la colla 
de casats”. Aquest grup de petits, 
“faran sols un ball, potser ‘El Joan 
Petit quan balla’, que els agrada 
molt”, afegeix Lladós.

La durada de la ballada serà 
d’aproximadament 1 hora i 45 mi-
nuts, “que és el temps que va durar 
l’any passat i que vam veure que 
funciona molt bé”. En anteriors 
edicions, la durada era de fins a 3 
hores “i es feia massa feixuga, per 
això ho hem canviat”. Això signifi-
ca que, a més de les peces tradicio-
nals que interpretarà la cobla Nova 
del Vallès, “també posarem temes 
que provenen del rock, del pop, 
etc, que la gent entén i coneix i són 

diferents dels típics”.  En aquest 
sentit, tot i que, enguany, els balla-
dors no renoven vestuari, sí que 
aposten per seguir modernitzant 
alguns dels balls. “Combinem els 
típics de gitanes, com la maxur-
ca i la jota, amb la Cobla Nova del 
Vallès” amb altres temes més mo-
derns, que provenen del rock i del 
pop. “El públic ho agraeix, per-
què es feia pesat sentir cada any 
les mateixes melodies, encara 
que canviéssim la coreografia”.  

L’acte és obert a tothom. A 
la mitja part es farà un sorteig i 
es donaran tres premis, en forma 
d’obsequi i cedits per diferents es-
tabliments del comerç local. La 
propera actuació serà per Sant 
Josep.   ||  m. a.
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més informació: 
www.castellarvalles.cat/escolademusica 
T. 93 714 43 32 ( de dl. a dv. de 15 h a 21 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

cultura

DoCSbaRCELoNa | filM

Divendres, projecció
documental a l’auditori

El DocsBarcelona del Mes presenta 
aquest divendres, a l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont, a les 20 h, el docu-
mental Gràcies per la pluja, de la di-
rectora Julia Dahr. La cinta explica 
la història d’en Kisilu, un agricultor 
kenyà i pare de família  de 7 fills que, 
desesperat davant les conseqüènci-
es del canvi climàtic a la seva comu-

nitat, decideix emprendre un viatge 
a la Cimera Medi Ambiental de País 
que va tenir lloc al 2015 per a recla-
mar un canvi radical en les políti-
ques globals.

Però des del punt més remot de 
Kènia, en Kisilu posa en evidència el 
xoc entre dos mons - el nord i el sud - 
en la lluita contra un dels grans pro-

blemes de la humanitat. Empès per 
la necessitat de sobreviure, en Kisilu 
comença a treballar des de la base: 
cal construir un moviment comunia-
ri d’agricultors que lluitin contra els 
impactes del clima extrem.

La solució és clara: si planten 
més arbres, les arrels estabilitzaran 
el sòl, les fulles reduiran l’evapora-
ció de l’aigua i millorarà la qualitat 
de l’aire, i les probabilitats de pluja 
augmentaran. Però els resultats no 
són immediats.  Julia Dahr és acti-
vitsta i cineasta, i està considerada 
com una de les 30 persones de menys 
de 30 anys més influents del 2017, se-
gons la revista Forbes.   || m. a.

Josep Lluís Badal acaba de publicar un 
dels seus llibres més personals. ‘Les 
coses que realment han vist aquests 
ulls inexistents’ ha estat editat per 
Rata, un dels segells més inquiets del 
panorama editorial actual, i va ser 
presentat dimarts passat a la Llar del 
Llibre de Sabadell de la mà del també 
professor Anton Carbonell i de l’alcal-
de de Castellar Ignasi Giménez en un 
ambient molt castellarenc i, com va 
recordar Carbonell, dins del paraigua 
del Col·lectiu Pere Quart del qual ell és 
un dels principals activistes.

Va ser Carbonell precisament 
l’encarregat de traçar un perfil de 
Badal, un autor que treballa a cavall 
de diversos gèneres literaris (poesia, 
novel·la infantil i juvenil i per a adults). 
“És segurament un dels llibres més 
personals de Badal,  una obra que 
commou”, va opinar Carbonell, que va 
descriure’l com un compendi de pro-
ses poètiques. De fet, es tracta d’una 
mena de dietari on l’escriptor hi ha abo-
cat textos i opinions molt diverses on, 
segons Carbonell, són molt presents 
els autors de capçalera de Badal. Hi 

“un llibre que commou”

L’espectacle ‘Faboo, l’encant de la imaginació’, de Escena Creativa SL. || cedida

‘faboo, l’encant de la imaginació’ es 
presenta diumenge a l’auditori

ha referències al poeta romàntic John 
Keats, al mestre de les lletres franceses 
Marcel Proust i, tractant-se d’una obra 
d’apunts literaris, també hi és present 
l’ombra del primer assagista modern, 
Michel de Montaigne.

L’alcalde de Castellar va arren-
car la seva intervenció recordant que 
havia estat alumne tant de Carbonell 
com de Badal quan estudiava a l’ins-
titut Castellar i va fer un acostament 
més íntim al llibre que es presenta-

  Redacció

LItERatURa | PREsENtaciÓ

va. “Com a lector de l’obra de Badal 
aquest llibre m’ha semblat especi-
alment interessant perquè és com 
la rebotiga de l’autor,  plena de pen-
saments, relats i instants que estan 
molt lligats al paisatge del Vallès i al 
pas del temps”, va explicar Giménez. 

Finalment, l’autor va donar al-
gunes claus més íntimes del llibre on 
dedica moltes entrades als records fa-
miliars, als seus pares, i al món de la in-
fantesa com a fill i com a pare. 

‘Faboo, l’encant de la imaginació’ 
es podrà veure aquest proper 
diumenge, a les 12 hores, a l’Audi-
tori Municipal. El muntatge de la 
companyia Escena Creativa SL  
es va estrenar l’any 2014 al teatre 
Galileo de Madrid i un any més 
tard, al 2015, ja va rebre el Premi 
FETEN per la seva expressivi-
tat i el Premi al millor especta-
cle al VI Festival Internacional 
de Teatre de Fira de Saragossa. 
“Faboo és un experiment de te-
atre gestual, de mímica, molt 
poc habitual”, explica el seu 
creador i director, Oscar Vidal. 
Per a dur-lo a terme,  “utilitzem 
una part del cos i això fa que 
el personatge pugui semblar 
un extraterrestre”, afegeix. A 
l’escenari, una actriu s’ocupa de 
la part gestual, mentre que l’al-
tra, s’encarrega de la manipula-
ció dels objectes.

‘Faboo, l’encant de la ima-
ginació’ crea una història amb 
aquest personatge, que s’anirà 

El fabulós món del gest

Carbonell, badal i Giménez durant la presentació del llibre, dimarts passat.  || J.g.

tEatRE | faMiliaR

comunicant amb l’entorn, “com un 
bebè, amb els més bàsic, formes 
com esferes, cubs, etc”, segons 
Vidal.  La paraula “faboo” prové del 
mot “fabulós” i “se’m va acudir du-
rant un assaig, quan una amiga no 
parava de dir “això és fabulós!” “, 
explica el director. 

L’espectacle ja porta 160 repre-
sentacions. Entre d’altres indrets, 
ha visitat Alemanya, Portugal, Ga-
lícia, el País Basc, Andalusia, Cas-
tella i Lleó i Catalunya. Ja porta 160 
funcions fetes. 
Escena Creativa SL és una com-
panyia que va néixer l’any 2012., 
justament, per a presentar aquest 
espectacle. Actualment, ja n’està 
preparant dos mes que veuran la 
llum properament. “El procés cre-
atiu de Faboo va ser molt diver-
tit i sorprenent per a nosaltres”, 
confessa Vidal, perquè gravaten 
amb càmera l’actriu tubada a terra i 
que manipulava la màscara amb els 
peus, “i ho vèiem després a la pan-
talla”.  || m. antúnez

Josep lluís Badal va presentar la seva darrera obra a la llar del llibre
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DEStaqUEM

agenda

DEStaqUEM ExpoSICIoNS

del 9 al 18 de març del 2018

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 

22.30 h - baLL
Nit de ball amb el Duet Pentagrama
sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: tot Ballant

 

DiuMEngE 11 
 
De 10 a 15 h -  pRopoSta 
Festa del patró dels  
bombers 2018 
Parc de Bombers de castellar 
Org.: Bombers Voluntaris 
de castellar 

De 10 a 15 h - pRopoSta 
Els bombers t’acompanyen a 
donar sang 
Parc de Bombers (c. Berguedà, 39) 
Organització: Banc de sang i teixits 

12 h - tEatRE 
tteatre familiar:  
Faboo, l’encant de la imaginació 
auditori Municipal 
Organització: ajuntament 

12 h - pRopoSta 
SonaSwing al Calissó  
a càrrec de casi el Mejor trio de  
tu Vida 
amb Mikha Violin, artem Zhuliew i 
Maria Puertas 
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 tolr 
Org.: amics del Ball de saló 

18.45 h - CINEMa
Diumenge d’estrena:  
La batalla de los sexos 
auditori Municipal 
Org.: ajuntament 
 
 
 
DiMArtS 13 
 
De 16 a 16.30 h – pRopoSta 
Classe gratuïta de violoncel 
lloc: EMM torre Balada 
Org.: EMM torre Balada 
 
 
 
DiMEcrES 14 
 
09.30 h - SoRtIDa 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
sortida des de la porta del caP 
Org.: ajuntament i Àrea  
Bàsica de salut 

18 h – pRopoSta 
Cinema-tertúlia a partir del visio-
nat de diversos curtmetratges 
a càrrec de Psicovallès · sala d’actes 

d’El Mirador · Org.: comissió municipal 
d’igualtat d’oportunitats dona-home 
 
 
 
DijouS 15 
 
18.30 h – xERRaDa 
“El present i el futur de Castellar 
des de la igualtat i la transversalitat 
de gènere” Moderadora: Gemma 
ubasart, Doctora en ciència Política 
per la uaB i professora de la udG.  
a càrrec de sonia Ruiz, cap de trans-
versalitat de gènere de l’ajuntament 
de Barcelona, i lourdes Muñoz, pro-
jecte sheleader sala d’actes d’El 
Mirador  · Org.: ajuntament 
 
 
 
DivEnDrES 16 
 
21 h - pRoJECCIó 
Viatge al centre de la terra 
local del cEc (c. colom, s/n) 
Org.: centre Excursionista de 
castellar 

21 h -  CINEMa
Maudie, el color de la vida
auditori Municipal · Org.: club 
cinema castellar Vallès
 
 
 
DiSSAbtE 17 
 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h - 
SaNt JoSEp Fira ‘Esplay’ Jocs, 
diorames i col·leccionisme de 
playmobil 
Recinte firal de l’Espai tolrà 
Org.: smart Play i totclicks 
 
De 10.30 a 14 h - SaNt JoSEp 
3a edició dels petits Concerts de 
Sant Josep · Plaça Major · Org·: 
acció Musical castellar 

11 h - pRopoSta 
La Ruleta del Mercat 
Mercat Municipal  
Org·: Mercat Municipal 

11.30 h -  pRopoSta 
L’Hora del Conte Infantil: “El tr 
sor més gran” 
a càrrec de sílvia Ricart · Biblioteca 
Municipal · Org.: Biblioteca Municipal  

12 h - taLLER
Juguem amb els contes 
ludoteca Municipal  
Org.: ludoteca Municipal  

17.45 h – baLL 
Festa country 
sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: amics del Ball de saló

22.30 h – baLL
Nit de ball amb el Duet Camelot 
sala Blava de l’Espai tolrà 
Org.: Pas de Ball 
 
 
 
DiuMEngE 18 
 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h - 
 SaNt JoSEp Fira ‘Esplay’ 
Jocs, diorames i col·leccionisme 
de playmobil 
Recinte firal de l’Espai tolrà 
Org.: smart Play i totclicks 

De 10 a 14 h -  SaNt JoSEp 
Gran ballada de la Roda del Vallès 
amb les colles de lliça de Munt, 
Montmeló i l’ametlla 
Plaça d’El Mirador · Org.: Ball de 
Gitanes de castellar 

12 h - SaNt JoSEp 
Marama o la flor de l’esperança 
conte de Josep lluís Badal a partir 
de cançons tradicionals africanes 
auditori Municipal Miquel Pont 
Organització: cantem Àfrica, 
centre de formació i creació 
artística artcàdia, cor sant Esteve i 
Di-versions cor de Gòspel 
col·laboració: ajuntament i Escola 
El casal 
 

teatre: ‘El libro’
Dissabte 10 · 18.30 h · Auditori 
municipal

La companyia Ágave presenta un 
muntatge amb fins benèfics, ja que 
l’entrada és gratuïta però es dema-
na un pagament simbòlic amb un 
aliment no caduc que es donarà a 
Càritas. L’obra és familiar i explica la 
història d’una nena que té molta es-
tima a un llibre, que li és robat per un 
vilà anomenat Taruma. Aquest llibre 
feia que el poble d’Ember estigués 
en pau. els vilatans voldran recupe-
rar el llibre. La companyia d’actors 
professionals porta aquest muntatge 
com a col·laborador de la cooperati-
va CERMA, que és l’organitzadora de 
l’activitat. 

Exposició: “Un dia, una dona”
Fins al 31 de març · escola municipal d’adults

Exposició permanent: “trenquem reixes per la llibertat”
exterior de l’escola municipal d’adults

Mostra de llibres amb el títol “D de dona”
Fins al 31 de març, de dl. a dv. de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h; ds. de 10 a 13 h
Biblioteca Municipal Antoni Tort · Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort

Exposició projecte “Cantem àfrica”
Fins al 16 de març · sala d’exposicions d’el mirador · organització: 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

“Lidera el teu consum”
Del 12 al 19 de març, de 10 a 20 · Espai Sales d’El Mirador
organització: ajuntament

Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre · Visites concertades: 650008074
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Cavernícola C’est la vie!Call Me by
Your Name

ANIMACIÓ
Versió en català

COMÈDIA
Versió doblada

DRAMA ROMÀNTIC
Versió doblada

25 de març
12.00 h i 16.30 h

25 de març
18.45 h

18 de març
16.15 h i 18.45 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

La batalla de
los sexos

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

 11 de març

Versió doblada • 2017
Durada: 121 min
país: Estats units
Direcció: Jonathan Dayton, Valerie faris
Repartiment: Emma stone, steve carell, 
andrea Riseborough, Elisabeth shue, Bill 
Pullman, austin stowell, sarah silverman, etc.

Sinopsi: crònica de la rivalitat entre l’extenista 
professional de 55 anys Bobby Rigs i la seva 
oponent de 29 anys, la tenista Billie Jean King. 
ambdós es van enfrontar en un partit llegendari 
el 1973 per conèixer si una tenista professional 
femenina podia realment vèncer un home, encara 
que fos exprofessional.

cOMèDia DRaMÀtica

RUMBO // Raça creuada · Pèl: curt · 
Adult · Mascle · En adopció des de 01/18

HENDRIK // Raça europea · Pèl: curt
Adult · Mascle · En adopció des de 07/17

HIRO // Raça europea · Pèl: curt · Adult
Mascle · En adopció des de 05/16

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

Sóc a Caldes Animal

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

Companyia és vida

FaRMàCIES DE GUàRDIa 
 
 
DiVENDREs 09 EURopa 
DissaBtE 10 CaStELLaR 
DiuMENGE 11 CaStELLaR 
DilluNs 12 CaSaNoVaS 
DiMaRts 13 RoS 
DiMEcREs 14 pERMaNYER 
DiJOus 15 CataLUNYa 
DiVENDREs 16 VILà 
DissaBtE 17 CataLUNYa 
DiuMENGE 18 CataLUNYa 

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

“Jo no desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes”
Mary  Wollstonecraft

@a.r.ranch @marc_pascual_barrera @alexfb89
neu Palo Alto Market Club Egara

MEMÒRIES DE L’aRxIU D’HIStÒRIa 

INStaGRaM · @lactual 

Una bona fotografia històrica dels Mossos que teníem al poble. Una esquadra: quatre agents i un 
caporal. Per l’esquerra, Celestí Junyent, Antonio Montes, Josep Trabal, el cap, un mosso de cog-
nom Tro i Josep Sala. L’home de l’esquerra, amb tota probabilitat és el metge Amadeu Casanovas. 
Es veuen les cases del carrer del Centre i uns nois enfilant-se al banc i paret, construïda de feia poc. 
Al fons, es veu el cobert provisional on es posaven les parades de vendre el peix. || coL·Lecció: Joan 

montes  || autoR: antoni montes  || aRxiuHistoRiacasteLLaR@gmaiL.com ||  FaceBooK.com/aRxiuHistoRia 

Mossos d’Esquadra a la plaça Major, vers 1934

penúltima

  M. teresa Roca Sala       
 77 anys · 27/02/2018                    
Rosa Virgili Granell           
97 anys · 01/03/2018                      
 M. Rosa pelachs Rojals    
 82 anys · 02/03/2018   

tELÈFoNS DINtERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · Whatsapp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775
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la contra

Maria pichel

Els homes es guanyen 
més i millor la vida en 
el món de la il·lustració

Il·lustradora emergent castellarenca

c
e

d
id

a
Maria Pichel (30 anys), va canviar la sociologia pel 
quadern de dibuix un cop va creuar la porta de la facul-
tat.  La jove artista reivindica una il·lustració imperfecta 
però viva, que connecti amb la tècnica a través del joc.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
La curiositat
Un defecte que no pots dominar?
soc despistada
quin plat t’agrada més?
Risotto
Un color?
Blau
Un material?
La ceràmica
Una novel·la gràfica?
‘Watchmen’, d’alan moore
Una il·lustradora?
mouni Feddag
Un músic?
ottis Redding
Una pel·lícula?
‘Las bicicletas son para el verano’
Un llibre?
‘el mundo’ de Juan José millás
Un viatge per fer?
Cuba

”

“

· quan vas saber que volies dedi-
car-te al món de la il·lustració?
Originàriament vaig estudiar Socio-
logia.  L’últim any de carrera, en els 
crèdits de lliure elecció, vaig aprofi-
tar per fer un curs de dibuix a l’Escola 
Massana. A partir d’aquest moment, 
vaig veure que volia ampliar la meva 
part més artística i creativa. Alesho-
res, em vaig apuntar a l’escola Joso 
per fer il·lustració, i també a l’Escola 
Massana faig fer un curs d’introduc-
ció a la il·lustració. 

· quines tècniques fas servir?
M’agrada provar amb coses que con-
sidero que no són aparatoses de fer 
servir. He dibuixat molt amb llapis, 
bolígraf i cafè, sobretot al comença-
ment. Era una cosa barata, fàcil de 
portar a sobre i de tenir a casa. Ara 
faig servir més les aquarel·les, el guaix 

i els llapis de colors. He passat molt 
de temps centrada en el blanc i negre, 
en les línies.

· Vas començar retratant escenes 
quotidianes, pintant al carrer. En-
cara ho fas?
Cada vegada ho faig menys. Em vaig 
adonar que acabava copiant allò que 
veia. Em faltava una part més crea-
tiva d’expressar coses meves, coses 
pròpies. Però de tant en tant encara 
m’agrada fer-ho. M’agrada seure en un 
lloc on m’agradi el que tinc al davant 
i estar-m’hi una hora dibuixant-lo.

· Han canviat molt les teves il-
lustracions en aquests anys?
Em veig més lliure. Quan vaig co-
mençar em vaig obsessionar amb la 
tècnica, amb fer dibuixos molt rea-
listes, que estiguessin molt ben fets. 
Des de fa dos anys m’estic forçant a 
mi  mateixa a trencar amb això, a fer 
il·lustracions que potser no són tant 

realistes. Aquesta és la gràcia, que 
sigui un dibuix més viu i que s’assem-
bli menys a una fotografia. És la be-
llesa de la imperfecció. Es tracta de 
jugar i de passar-ho bé, això és el que 
importa. 

· És difícil per a un il·lustrador tro-
bar un llenguatge propi?
És un debat etern. Durant molt de 
temps m’han dit que has de trobar un 
estil, una marca perquè et reconeguin 
i arribis a tothom. Com més temps 
estic en això més veig que a mi no em 
funciona. Sempre tinc curiositat per 
fer servir noves tècniques. Si he estat 
molt de temps fent servir tinta xine-
sa després vull canviar a color, he fet 
molt de temps coses realistes i ara vull 
fer coses més senzilles... Tothom diu 
que la marca i l’estil propi és molt im-
portant però jo crec que no és el més 
important. Segons el tema que esti-
guis tractant has de fer servir la tèc-
nica que et vagi millor.

· Les teves primeres publicacions 
han estat calendaris dedicats a 
ciutats.
Sí, n’he fet tres. El primer, el 2016,  el 
vaig fer de Barcelona. El següent, de 
2017, el vaig dedicar a Bristol perquè 
era la ciutat on vivia. L’any passat el 
vaig fer d’aquí, de Castellar del Vallès. 
L’any que ve, ja veurem.  

· En quins projectes estàs treba-
llant actualment?
Acabo de fer un còmic curt de 7 pàgi-
nes amb les Kellys, que és una associ-
ació de dones que netegen els hotels 
i que tenen condicions laborals molt 
precàries.  Aquests col·lectius que no 
són tan coneguts, no apareixen en els 
mitjans, però tenen un missatge molt 
important que la gent ha de conèixer. 
Darrerament, també he fet cartells 
amb motiu del Dia Internacional de 
la Dona, i tinc el projecte d’il·lustrar 
diversos llibres que tracten temes 
que m’inquieten com la gentrificació.

· Hi ha alguna il·lustradora cata-
lana que tinguis com a referent?
I tant, n’hi ha moltes! Segueixo l’Àfri-
ca Fanlo, que va ser professora meva 
a la Massana,  també Flavita Banana, 
Júlia Solans o Mariona Tolosa, entre 
d’altres. A través de les companyes 
vas coneixent feina de primera mà.

· quina és la situació de les il-
lustradores a hores d’ara?
És un sector molt feminitzat, hi ha una 
majoria dones il·lustradores però en 
canvi qui és guanya més i millor la vida 
amb això són els homes. El problema 
principal és que tenim molta compe-
tència entre nosaltres, som moltes i 
hi ha molta qualitat, i alhora no valo-
rem prou la nostra feina.  De vegades 
es considera que fem dibuixets, una 
feina menor que en el cas dels homes. 
La seva feina es valora més. Quan fas 
una feina que t’agrada és molt fàcil que 
la gent t’intenti rebaixar el preu. Això 
també els passa als músics. 

 Rocío Gómez


