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Setmanari d’informació local

Un nen pren la crema de Sant Josep que es va repartir dilluns sota la pluja. Finalment, bona part de les cremes van ser repartides a les residències de la gent gran de la vila. || q. PASCUAL

Sant Josep 
passat per 
aigua
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Entrada lliure. aforament limitat. 
Es prioritzarà inscripció a:
www.castellarvalles.cat/inscripciociclereflexions

#femunpla
#castellar2020
#reflexions

Fes les teves aportacions al pla Estratègic Castellar 
20/20 a www.castellarvalles.cat/aportacionspla

Dj. 05/04, 18.30 h

“Tenim algun pla?”

a càrrec de Jaume Barberà, 
periodista i divulgador social.

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

Jornades de creixement personal

Activitats gratuïtes
Organització: El Mirador Centre de Coneixement

“Aprendre a dir NO”
A càrrec de Nuria Castro, del Centre Karuna
Dia: dimarts 10 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

“El cambio, el primer paso”
A càrrec d’Esther García Peñuelos, escriptora i 
experta en processos de canvi i gestió emocional
Dia: dimecres 11 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

“Com aconseguir objectius i metes als 
diferents àmbits de la vida (filosofia oriental 
del Kaizen –millora contínua–”)
A càrrec de Ricard Lujano Gallardo, coach especialista en 
problemes obsessius
Dia: dijous 12 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

“Treball corporal”
A càrrec de Meritxell Cases
Dia: divendres 13 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador
Inscripció prèvia al Servei d’Atenció Ciutadana

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 14 al 21 de març

Es necessita:
· 3 ajudants/es de cambrer
· 3 ajudants/es de cuina
· administratiu/va comptable (mitja jornada)
· ajudant/a de graella (caps de setmana)
· ajudant/a de maquinista
· auxiliar de jardineria
· auxiliar dependent/a de forn de pa
· controlador/a de qualitat
· dependent/a carnisseria i xarcuteria
· director/a de lleure (dissabtes tarda)
· Encarregats/des local hostaleria 
· Gerocultor/a
· Gestor/a comercial

· mecànic/a i elèctric/a de carretons 
elevadors
· mecànic/a muntador/a
· monitor/a de lleure (dissabtes tarda)
· netejador/a industrial i vidres
· oficial/a 1a construcció
· oficial/a serralleria, fabricació i muntatge
· operari/ària control numèric cnc
· perruquer/a
· Supervisor/a d’obra
· torner/a convencional
· transportista camió cisterna
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tema de la setmanagastronomia

Sant Josep: tradició artesana
El matí de dilluns va concentrar la majoria de visitants a la fira que va tornar aquest any al centre de la vila

La pluja i el fred que es van obrir pas du-
rant la primera hora de la tarda van aca-
bar per deslluir la fira de Sant Josep di-
lluns passat i ja són tres anys consecutius 
en què la climatologia fa la guitza a la festa 
local de Castellar del Vallès. La jornada 
festiva havia arrencat amb molta força 
durant el matí en què el tradicional re-
partiment de coca aplega desenes de cas-
tellarencs i castellarenques: en concret, 
12 quilos de coca, acompanyats amb pe-
tites racions de xocolata, que van elabo-
rar les pastisseries Domènech, Munta-
da i Andreví, el forn Viñas i el Forn Sant 
Jordi. També aquest any va tenir activi-
tat frenètica durant tot el matí el punt de 
votació dels pressupostos participatius 
municipals [veure informació a la pàgi-
na 5]. L’Ajuntament regalava aquest any 
una tomaquera a cada votant que s’atan-
sava per escollir entre els vuit projectes 
que competeixen aquest any.

Diversos firaires van destacar la fi-
delitat de la clientela de Sant Josep que, 
en molts casos, ja arribava a la plaça d’El 
Mirador amb idees per comprar tot i que 
envoltats de productes artesans de gran 
qualitat es feia difícil no improvisar algu-
na compra imprevista ja sigui de pa, for-
matge, cava, embotits i un llarg etcètera 
de varietats vingudes majoritàriament 
de molts punts de la geografia catalana.

Les 750 racions de crema catalana 
de Sant Josep elaborada per la pastisse-
ria Muntada–tradició que es va recupe-
rar l’any passat- va començar a repartir-se 
a primera hora de la tarda però la pluja 
va incrementar la seva intensitat fet que 
va obligar a aturar-ne el repartiment. En 
aquest sentit, els organitzadors munici-
pals van portar les racions sobreres a les 
residències d’avis i d’àvies de Castellar.  
Les sardanes també es van veure afecta-
des per la pluja i es van desenvolupar dins 
del vestíbul de l’auditori.

El regidor de Cultura, Aleix Cana-
lís, considera que la fira va tenir una bona 
resposta popular: “L’afluència de públic 
va ser notòria, malgrat ser un dia festiu 

de crema de 
Sant Josep es 
van repartir 

dilluns. Una part 
es va distribuir 

a les residències 
de gent gran de 

Castellar

RACIONS

750

 Redacció

Tast  del concurs de mongeta del ganxet organitzat per ERC. || CedidA

Un forner serveix pa acabat de fer a diverses visitants de la fira de Sant Josep dilluns al matí. || q.PASCUAL

només a Castellar. Normalment quan 
cau en dissabte o diumenge l’afluèn-
cia és superior, perquè hi ha molta més 
gent que té festa, però entenem que la 
ubicació a la plaça d’El Mirador, que és 
un espai més acotat que no pas la plaça 
de la Fàbrica Nova, la disposició de les 
parades i òbviament la presència dels 
castellarencs i castellarenques, van fer 
que fos una festa d’hivern que va lluir”. 

concurs de cuina de mongeta

D’altra banda, ERC va dur a terme també 
per Sant Josep el 2n Concurs de Cuina de 
la Mongeta del Ganxet, un producte gas-
tronòmic amb ADN castellarenc.  En total, 
aquest 2018, hi va haver 7 aspirants. Com 
l’any passat, s’havien establert dues cate-
gories: el plat més innovador i el plat més 

gustós. Els guanyadors van ser Montse 
Ribera, valorada amb el plat més inno-
vador per un “empedrat de germinat de 
mongeta”, i Vicenç Serra, pel plat més 
gustós amb la proposta “mongetes del 
ganxet amb pop i romesco”. 

Aquestes propostes van ser valora-
des per un jurat format per Carles Calsi-
na (cuiner), Ramon Casamada (produc-
tor mongetes del ganxet), Antonio Gálvez 
(Cárnicas Merche) i Marina Antúnez (blo-
guera gastronòmica). En la primera ca-
tegoria, el premi va constistir en un val 
de 100 euros per gastar a les botigues de 
Comerç Castellar, i en la segona (plat més 
gustós) el guanyador es va emportar un 
sopar degustació per a dues persones al 
restaurant Garbí que forma part del col-
lectiu Cuina Vallès. 
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Amb el suport de:
Organització: Ajuntament 

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

El petit piano

Centre de 
Titelles de Lleida

Dg. 08 d’abril
12 h

Auditori Municipal 
Miquel Pont

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.

via pública

ILLA DEL CENTRE | rESidUS

Un total de 51 establiments comerci-
als i de restauració de Castellar estan 
participant activament des del passat 
mes de novembre d’una prova pilot de 
recollida de residus porta a porta amb 
identificador d’usuari impulsada pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental. La iniciativa ha per-
mès recollir 11,64 tones de residus du-
rant les primeres 18 setmanes, un 90% 
de les quals corresponen a la fracció de 
matèria orgànica.

La implantació d’aquest sistema de 
recollida s’està duent a terme de forma 
experimental durant sis mesos entre 
grans generadors, com ara bars i res-
taurants, fruiteries, peixateries, forns 
i pastisseries, tots ells ubicats a l’àrea 
coneguda com L’Illa del Centre. 

Segons el regidor de Sostenibili-
tat i Medi Natural, Aleix Canalís, “s’ha 
d’agrair la implicació de la major 
part dels establiments en la recollida 
porta a porta, fet que ha permès in-
crementar la recollida selectiva dels 
residus municipals”. Així, dels 64 es-
tabliments que van rebre contenidors 
amb xip identificador d’usuari, 51 ja hi 
participen activament, 12 no han apor-
tat encara residus o no volen participar 
d’aquest sistema i un ja compta amb un 

Un operari de FCC davant d’un contenidor de matèria orgànica dimecres a la tarda al carrer Montcada. || J. JAimez 

  Redacció

La prova pilot, que 
va començar al 
novembre en 51 
botigues, s’estendrà  
a l’abril al mercat 

El porta a porta recull  11,64 tones en 4 mesos

loració de com s’està fent la segrega-
ció dels residus per part dels establi-
ments. Així, “dels 35 que participen 
en la recollida de totes les fraccions, 
15 ho fan molt bé, 12 ho fan de forma 
correcta amb algun aspecte a millo-
rar, 6 ho fan de manera regular i 2 no 
separen les diferents fraccions”, ex-
plica Canalís. A més, “uns altres 16 es-
tabliments participen en la recollida 
de paper cartró i envasos i ho fan molt 
correctament”, afegeix el regidor de 

gestor de residus propi.
Les diferents fraccions es recullen 

en dies concrets de la setmana, segons 
un calendari establert: dilluns, dimecres 
i divendres, paper i cartró, dimarts, di-
jous i dissabte, envasos, i dijous, rebuig, 
i de dilluns a dissabte, matèria orgànica. 
Els horaris de recollida s’han anat adap-
tant a les necessitats que han anat fent 
arribar els diferents comerços.

La Regidoria de Sostenibilitat i 
Medi Natural ha dut a terme una va-

Sostenibilitat i Medi Natural.
Mentre dura la prova pilot, un in-

formador del Consorci de Residus visita 
els establiments per assessorar-los, re-
soldre dubtes i animar-los a participar 
d’aquest sistema. L’Ajuntament té pre-
vist enviar una carta als establiments 
que no participen d’aquesta prova pilot 
indicant-los que tenen l’obligació de ges-
tionar-se el residus, ja sigui a través del 
sistema porta a porta o a través d’un 
gestor autoritzat per l’Agència de Resi-
dus de Catalunya. La prova pilot comp-
ta amb una subvenció de 50.000 euros 
de l’Agència de Residus de Catalunya i 
s’emmarca en el nou Pla de Prevenció i 
Gestió dels ResiDus Municipals del Va-
llès Occidental (PREVOC) que està aca-
bant d’elaborar el Consorci per a la Ges-
tió de Residus de la comarca.

continuïtat i implantació al mercat

Segons Canalís, “la recollida porta a 
porta entre els establiments de L’Illa 
del Centre tindrà continuïtat després 
dels sis mesos de prova pilot”. El re-
gidor també ha anunciat que a primers 
d’abril el mateix sistema de recollida 
s’implantarà entre els establiments del 
Mercat Municipal. “Haurem de veure 
quina resposta té aquest sistema per 
poder millorar els percentatges de re-
collida selectiva”, ha reblat Canalís.

La intenció de la iniciativa és su-
perar l’estancament del reciclatge que 
s’ha detectat a la comarca del Vallès 
Occidental i poder assolir els objectius 
previstos per l’Agència de Residus de 
Catalunya i la Unió Europea per a l’any 
2020, que són arribar al 60% de reco-
llida selectiva. A més, també es vol in-
crementar els percentatges de recolli-
da selectiva i de la fracció orgànica als 
grans productors en un 50%. 

van rebre el xip 
identificador 

d’usuari, encara 
que només 51 
hi participen 
activament 

ESTABLIMENTS

64
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via pública

El pla d’aparcament inclou actuacions  a sis zones diferents del municipi. || AJ. CASteLLAr

Es crearan 83 
noves places 
d’estacionament en 
tres zones de la vila

pla d’aparcaments 
al nucli urbà

La remodelació del carres més cèn-
trics en L’Illa del Centre ha generat 
queixes entre els vilatans per la di-
ficultat d’aparcar a certes zones. El 
canvi de filosofia d’accedir a la zona 
de vianants a peu encara no ha aca-
bat de calar entre els castellarencs. 
Per millorar aquesta qüestió, l’Ajun-
tament ha elaborat un Pla d’apar-
caments amb l’objectiu d’ampliar el 
nombre de places d’estacionament 
gratuït disponibles al municipi i de 
millorar les condicions de les ja exis-
tents. Un cop finalitzin totes les actu-
acions, la vila disposarà de 200 places 
d’aparcament lliure pavimentades.

En la línia de fomentar l’hàbit 
d’anar a peu, fa uns dies es va inici-
ar l’arranjament de diversos apar-
caments dissuasius a prop de L’Illa 
del Centre. En aquest sentit, es pavi-

MOBILITAT | pavimEntaciÓ

mentaran les àrees d’estacionament 
del costat de la Torre Balada i de la 
ronda de Tolosa (al costat de la plaça 
de Catalunya).Així mateix, s’asfaltarà 
l’espai de terra situat entre el cemen-
tiri i el tanatori, que ja s’utilitza com a 
aparcament, per millorar el servei als 
usuaris d’aquests dos equipaments. 
En tots tres casos, els treballs inclo-
uen el moviment de terres, la implan-
tació de la xarxa d’evacuació d’aigües, 
la instal·lació elèctrica d’enllumenat 
i de reg i la pavimentació amb aglo-
merat asfàltic. A més, es reposaran 
els guals i alguns trams de voreres, 
es durà a terme la senyalització ho-
ritzontal i vertical i s’hi instal·laran 
diversos elements de jardineria, mo-
biliari urbà i seguretat. 

L’actuació ha començat per 
l’aparcament de la ronda de Lle-
vant, de 1.510 m2 i amb capacitat per 
44 turismes i 2 camions. A continu-
ació serà el torn de la reforma i pa-
vimentació de l’aparcament del ce-
mentiri i tanatori, situat al Serrat del 
Vent, de 1.795 m2 i que compta amb 
capacitat per a 40 places. Finalment 
s’arranjarà i es pavimentarà l’apar-
cament de la carretera de Sentme-
nat, de 955 m2  i amb capacitat per a 
30 places. Aquest espai es troba si-

  Cristina Domene

tuat al costat de l’Escola Municipal 
de Música. Les obres d’arranjament 
de les tres àrees d’estacionament 
lliure van a càrrec d’Asfaltats Riba, 
SA, tenen un pressupost d’adjudi-
cació de 99.700 euros, IVA inclòs, i 
està previst que finalitzin a finals del 
mes d’abril.

D’altra banda, es crearan dues 
noves àrees d’estacionament al nucli 
antic amb capacitat total per a 83 
vehicles. D’aquestes, 38 sortiran de 
l’espai situat al carrer de Sot d’en 
Goleres, al costat d’un dipòsit d’ai-

gua, i que s’adequarà durant el mes 
de maig. El mes de juny s’habilitarà 
una nova zona d’aparcament al cor-
redor ubicat a la part superior de l’es-
cola Bonavista i que es connectarà 
amb el carrer del Racó, per sobre de 
la plaça de Lluís Companys. Aques-
ta intervenció permetrà la creació 
de 45 places noves d’aparcament.

Fora del nucli antic, aquest pla 
també inclourà l’ampliació de l’espai 
d’aparcament situat entre la plaça 
de la Fàbrica Nova, el carrer dels 
Pedrissos i la carretera de Saba-

dell. Aquesta àrea s’ampliarà amb 
15 noves places. 

remodelació carrer nou

Entre els mesos de maig i agost es 
farà la remodelació integral del car-
rer Nou. Durant aquests mesos s’ac-
tuarà en 900 metres lineals d’aquesta 
via, en el tram situat entre els carrers 
de Sant Josep i de l’Escorxador. La  
via serà de plataforma única, com ja 
ho és el tram de carrer Nou ubicat 
entre la plaça del Mestre Gelonch i 
el carrer de Sant Josep.   

Places d’aparcament 
de nova creació

Places d’aparcament 
que es pavimenten

Número
d’aparcaments212
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política

El Partit Demòcrata de Castellar va celebrar 
dijous passat eleccions primàries en el marc 
d’una assemblea oberta a associats i simpa-
titzans del PDeCAT a Castellar. De les dues 
candidatures presentades, la de la Bea Gar-
cia, actual portaveu de la formació al consis-
tori. i la de Pau Castellví, cap local del JNC, 
va resultar guanyadora la de Castellví. Van 
votar el 70% dels associats i d’aquests, un 
65% dels vots van anar a parar a Castellví i 
un 35% a Garcia.

El nou alcaldable, de 25 anys, va confes-
sar tenir un sentiment dual tot just després 
de guanyar les primàries: “És una sorpresa 
positiva, perquè era difícil sortir com a cap 
de llista però d’altra banda, molt il·lusionat 
perquè penso que s’obre una etapa pel Par-
tit Demòcrata i penso que tenim la possi-
bilitat de començar a construir, amb cares 
noves, un esperit més juvenil i orientat de 
baix a dalt. Per a mi això és un repte més, i 
un repte diferent, perquè la política, a di-
ferència del sector privat, et permet par-
lar de projectes, d’ideologies però també 
de sentiments”.

Per a Bea Garcia,  la portaveu del grup 
municipal, no eren unes primàries d’un con-
tra l’altre sinó de suma: “D’aprofitar les pe-
tites diferències que podien haver-hi entre 
el Pau i jo, tenint en compte que el projec-

pau castellví, alcaldable pel pdecat

La portaveu Bea Garcia, amb el nou alcaldable, pau Castellví, amb qui va competir en les primàries.  || C. domene

El ja candidat a l’alcaldia 
es va imposar a la 
portaveu municipal Bea 
Garcia en les primàries 
amb el 65% dels vots 

 Cristina Domene

te és comú, i de fet, jo li vaig demanar al 
Pau que es presentés perquè em semblava 
que era la manera d’enriquir el debat. I la 
veritat és que estic molt contenta perquè 
crec que té moltes possibilitats, té moltes 
capacitats i segur que tindrem un gran al-
caldable”. Garcia, que encara ha d’acabar el 
mandat com a regidora, continuarà donant 
suport al projecte demòcrata.

La presentació de la candidatura està 
dividida en dues parts, la primera votació, la 
que va tenir lloc ahir, té com a finalitat esco-
llir al cap de llista i la segona part, que es farà 
d’aquí a uns 9 mesos, és per votar la llista glo-
bal que acompanyarà l’alcaldable.

un polític forjat a la jnc

Pau Castellví prové de les bases, de les joven-

tuts. De fet, és cap de les JNC, càrrec que en 
breu s’haurà de substituir. Va estudiar Cièn-
cies Polítiques, Cooperació al Desenvolupa-
ment i Relacions Internacionals a Holanda, 
després va fer el Màster en Avaluació de Po-
lítiques Públiques al Regne Unit i també va 
fer estudis als Balcans, a la República de Ko-
sovo, en Resolució de Conflictes i un altre de 
Desenvolupament aplicat en Tanzània i Kènia. 
“Estic implicat a la política des dels 18 anys. 
Quan vaig marxar de casa, als 16 anys, era 
social demòcrata, i quan vaig anar als Es-
tats Units i vaig veure la manera de fer 
d’allà, que són molt proactius, fan volun-
tariat quan surten de la feina... això em va 
agradar i al final m’he quedat com a social-
liberal, un pont entre aquestes dues mane-
res de pensar”. 

pARTIT DEMòCRATA | primàriES

ANC de Castellar va celebrar el passat cap 
de setmana les votacions per escollir el se-
cretariat nacional de l’entitat. A la jorna-
da hi van votar 31 persones de forma pre-
sencial, encara que s’han produït més vots 
via telemàtica com els membres de l’entitat 
de Sant Llorenç Savall. En aquestes elec-
cions al secretariat nacional, s’han escollit 
77 membres, dels quals Castellar havien de 
votar 3 membres a nivell comarcal i 25 a ni-
vell regional. Com a la resta de Catalunya,  
l’economista Elisenda Paluzie va ser la can-
didata més votada a les eleccions del secre-
tariat també a Castellar.  Segons la presi-
denta de l’ANC de Castellar, Trini Pérez, és 
lògic que sigui així perquè “ha fet moltes 
conferències i és coneguda, ha fet molts 
llibres i entrevistes, i està en l’objectiu de 
l’ANC d’aconseguir la república”. Els re-
presentants comarcals de l’ANC que s’han 
escollit  han estat Esther Sancho, Francesc 
Baró i l’empresari terrassenc Jordi Roset. 
Dissabte, a Sant Cugat, s’escollirà el presi-
dent o presidenta de l’ANC i tota la junta 
directiva.  ||  redACCió

Votacions al 
secretariat 
nacional de l’ANC

ANC | noU SEcrEtariat

Votació a Castellar del Vallès.  || CedidA

TALLER CRÍTIC DE 
FOTOGRAFIA I  REALITAT 
VIRTUAL 
Divendres 13 d’abril
De 16.30 a 18.30 h
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Proposta adreçada a joves
de 14 a 21 anys

Taller i exposició “Imatge i migració”

Inscripció gratuïta a la Regidoria de 
Joventut (c. Portugal, 2), de 9 a 13 h i 
de 16 a 19 h
Places limitades

Organització: Ajuntament (Castellar Jove)

EXPOSICIÓ
Del 2 al 13 d’abril
De 8.30 a 20.30 h
Espai Sales d’El Mirador. 
Entrada gratuïta

Preinscripció escolar 
educació infantil (2n cicle), 
primària, centres integrats 
i educació secundària 
obligatòria

Curs 2018-2019
Presentació de sol·licituds al centre: 
del 13 al 24 d’abril. 

Més informació: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
info-general/ 
www.castellarvalles.cat 
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més  ajuts al lloguer

Els regidors i regidores en el ple de març, celebrat dimarts passat.  || C.domene.

Les dificultats per accedir a un habitat-
ge de lloguer va ser un dels temes cen-
trals del ple de març. A través d’una 
proposta treballada per Decidim Cas-
tellar i consensuada amb l’equip de go-
vern i ERC -el PDeCAT també s’hi va 
sumar en la votació-, el ple va aprovar  
una moció per incorporar en el pressu-
post de 2019 més ajuts al lloguer. Segons 
la moció, mentre l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya no incrementi el requi-
sit del límit de 600 € del preu del lloguer 
per aconseguir ajuts, l’Ajuntament, a 
través del pressupost municipal,serà 
qui subvencioni a aquelles persones que 
compleixin tots els altres requisits ex-
cepte el del preu de lloguer que podrà 
arribar fins als 700 €.

Segons normativa, només es 
poden acollir a aquests ajuts perso-
nes que optin a un lloguer de 600 €. 

El govern dona suport 
a una moció de 
decidim per ampliar 
el ventall d’ajuts per 
llogar un habitatge

  J.G.

mocions d’erc tombades

En aquest ple, ERC va presentar dues 
mocions que, tot i el suport dels altres 
grups de l’oposició, van ser tombades 
per l’equip de govern. ERC va propo-
sar “un programa d’ajudes als pro-
pietaris de masies que no puguin 
fer front al manteniment o rehabi-
litació d’aquests edificis que majo-
ritàriament estan catalogats per 
l’Ajuntament”, va explicar el regidor 
Josep Maria Calaf. Per part de l’equip 
de govern, Pepe González, va titllar la 
moció de “banal” i de poc connecta-
da amb la realitat. Malgrat això, Calaf 
va insistir que la proposta d’ERC volia 
“donar resposta als problemes de 
deteriorament que estan patint al-
gunes masies del terme municipal”. 
Tampoc va prosperar la moció d’ERC 
que demanava un de Pla prevenció 
d’inundacions.

casal d’estiu per a joves

En l’apartat de precs, Xavi Alavedra 
(Decidim) va demanar a l’equip de go-
vern que torni a posar en marxa aquest 
estiu el Casal de Joves “per donar co-
bertura a les necessitats dels joves 
del poble i, també, valorar la neces-
sitat de canviar de model d’interven-
ció amb els joves des de la regidoria a 
través d’un model pro actiu”. 

D’altra banda, el ple també va 
aprovar la liquidació del pressupost 
de 2017, que va rebaixar el seu endeu-
tament fins a situar-lo en una ràtio del 
41,11%, un percentatge que es troba molt 
per sota del màxim del 110% previst per 
la Llei d’Hisendes Locals  .  

Però, tal com es va posar de manifest 
en el debat, s’està vivint una bombolla 
del preu dels lloguers amb increments 
constants i el preu mig a Castellar ja s’ha 
enfilat per sobre dels 600 €. D’aquesta 
manera, apujant el topall als 700 € -un 
preu més adaptat a la realitat del mer-
cat-  seran més famílies castellarenques 
les que podran optar a les subvencions 
municipals. La ponent de la moció, Ita 
Espinosa (Decidim), a l’hora d’exposar 
els motius per justificar la proposta del 
seu grup va advertir que “és gairebé 
impossible trobar un lloguer a Cas-
tellar” i va recordar que “no existeix 
a l’actualitat cap activitat política ni 
a l’Estat Espanyol, ni a Catalunya, ni 
en l’àmbit local ni a curt o mig termi-
ni que faci preveure que es regularà 
el mercat del lloguer”.

L’alcalde, Ignasi Giménez, va feli-
citar Decidim per la proposta i va coin-
cidir amb Espinosa que “només amb la 
regulació del preu del lloguer es pot 
actuar en l’àmbit d’un mercat des-
fermat a tot el país” i va posar com a 
exemple l’expulsió de molts habitants 
de Barcelona que es traslladen a la se-
gona i a la tercera corona metropolita-
na multiplicant els preus del lloguer. A 
banda de la regulació del preu, l’alcalde 
va  apuntar que cal “alliberar habitat-
ge buit dels grans tenidors”, princi-

palment bancs. En aquest sentit, Gimé-
nez es va mostrar molt crític amb “la 
inacció” del govern de la Generalitat 
en matèria d’habitatge: “És una ver-
gonya el que està passant a Catalu-
nya. Som els municipis els que hem 
d’assumir els casos d’emergència so-
cial a causa de la inexistent política 
d’habitatge al país”.

ERC va coincidir amb el diagnòs-
tic i les propostes de la moció. El por-
taveu Rafa Homet va admetre davant 
el discurs de l’alcalde que “hi ha molt 
marge de millora en aquest país per 
donar resposta a un problema greu”. 
Homet també va recordar el paper que 
ha jugat el Tribunal Constitucional, 
“tombant lleis catalanes com la de 
la pobresa energètica o l’impost als 
habitatges buits”.  

Tot i l’entesa que es va donar en 
la moció, per part de Decidim, tant Bet 
Tena com Xavi Alavedra van criticar 

la tasca de l’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH). “Cal ser pioners i buscar més 
alternatives per donar resposta a les 
necessitats i no sempre desviar la 
queixa a la Generalitat”, va dir Tena. 
En aquest sentit, Giménez va replicar 
que Castellar era l’únic municipi junta-
ment amb Terrassa que havia pogut co-
brar multes als bancs amb pisos buits 
al municipi. 

L’altra gran notícia que va gene-
rar el ple de dimarts va ser l’anunci que 
la unitat mòbil de la policia estatal tor-
narà a expedir el DNI a Castellar del 
Vallès, servei que es va suspendre des-
prés de l’1 d’octubre. Justament, Som de 
Castellar-PSC havien portat al ple una 
moció a petició de Castellar en Comú 
que reclamava aquest retorn. L’equip 
de govern també va tirar endavant 
una proposta perquè Castellar opti al 
segell ‘Ciutats Amigues de la Infància’ 
que atorga UNICEF.

AJUNTAMENT | pLE mUnicipaL

política
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Itineraris de natura

Vindràs?

Vine i
camina
Temporada 2017-2018

Dia: dijous 12 d’abril, 09 h
Sortida i arribada: pl. del mercat
desplaçament en autobús

Sortida als Aiguamolls 
del Llobregat 
(El Prat de Llobregat)
recorregut de 10,5 km i dificultat mitjana

Informació i inscripcions: 9 i 10 d’abril, de 9 a 14 h a la regidoria de 
Programes Socials (c. Portugal, 2d, tel. 93 714 40 40). 
Preu: 2 euros en concepte d’assegurança 
organització: Ajuntament de Castellar del Vallès

Ludoteca 
oberta per 
vacances

(Setmana Santa 2018)

Ludoteca 
Les Tres Moreres
C. Sala Boadella 6
tel. 93 715 92 89

Dilluns 26, dimarts 27 i 
dimecres 28 de març
De 17 a 19.30 h

Adreçat a:
- Infants de 3 a 12 anys
- Famílies amb infants 
de totes les edats (també 
menors de 3 anys)
preu: 7 €/tarda 
(pagament en efectiu). 
també es pot utilitzar 
l’abonament de 10 sessions

actualitat

El Cicle “Reflexions. Diàlegs sobre el 
futur” es va posar dijous passat les 
ulleres de gènere per dotar el Pla Es-
tratègic Castellar 20/20 d’eines i refle-
xions que ajudin a definir el futur de 
Castellar des de la igualtat i la trans-
versalitat de gènere.

Les encarregades d’aportar 
aquesta visió van ser Sònia Ruiz, cap 
de transversalitat de gènere a l’Ajunta-
ment de Barcelona, i Lourdes Muñoz, 
cofundadora del projecte Sheleader. 
La castellarenca Gemma Ubasart, 
doctora en Ciència Política per la UAB 
i professora de la Universitat de Giro-
na, va exercir de moderadora: “Aquest 
8M ha estat especial, irreversible. 
La qüestió de la igualtat ja està en 
totes les agendes i enmig del debat 
polític. Les mobilitzacions van ser 
especialment rellevants a casa nos-
tra, a Catalunya, i a Espanya, com 

“La revolució de gènere 
es fa amb voluntat política” 

D’esquerra a dreta, Ubasart, Sònia Ruiz i Lourdes Muñoz. || J. JAimez

La transversalitat de gènere al cicle “reflexions. diàlegs sobre el futur” 

el centre del terratrèmol d’aques-
ta lluita, de vegades anem a la cua 
d’Europa, però aquesta vegada, 
som pioners”, va introduir Ubasart.

Durant la seva exposició, Ruiz va 
explicar que la transversalitat de gè-
nere és introduir les diferències i les 
desigualtats d’homes i dones a totes 
les polítiques que desenvolupi una ad-
ministració local o un govern, en totes 
les fases de la política i per part de tots 
els actors: “La revolució es fa amb vo-
luntat política. Es tracta de posar 
tothom a treballar des d’aquesta 
perspectiva, sempre prioritzant 
els objectius de gènere. Perquè una 
cosa és el sexe i una altra cosa és el 
gènere i la dona, visibilitza debats 
que els homes no aporten”. Per a 
l’experta, és necessari que els homes 
també siguin feministes. “L’úter no 
fa la consciència”, va dir.

SòNA RUIz | aJUntamEnt dE BarcELona

En la seva intervenció, Lourdes 
Muñoz, va destacar que no es pot par-
lar de ciutadana plena d’un territori 
si el 51% de la seva població no pot de-
senvolupar la seva vida com vulgui. 
“Estem impulsant una xarxa de 
dones, Sheleader, perquè Internet 
és un espai ideal per l’empodera-
ment de les dones. És un espai obert 
i accessible on les dones poden com-
partir el seu coneixement. Estem 
buscant les primeres 50 dones men-
tores del projecte”. La presidenta de 
Dones en Xarxa va afirmar que les 
dones tenen dret a tenir una vida la-
boral plena: “La societat no hauria 
de desaprofitar el talent valuós de 
les dones”.    || CriStinA domene

+ CICLE REFLEXIONS

El pròxim convidat 
serà Jaume Barberà

El cicle de xerrada continuarà 
després de Setmana Santa i el 5 
d’abril participarà el periodista 
Jaume Barberà amb la conferència 
‘Tenim algun pla?’. L’acte serà 
presentat per la periodista 
castellarenca de TV3 Cristina 
Herranz. La cita serà a les 18.30 
hores a l’auditori municipal.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va ser reconegut dimecres com un dels 
consistoris catalans destacats en la implantació i l’ús de l’administració elec-
trònica. L’alcalde, Ignasi Giménez, va recollir el guardó acreditatiu del direc-
tor del Consorci AOC, Manel Sanromà, en un acte que va tenir lloc en el marc 
de la primera jornada del Congrés de Govern Digital Local al Centre de Cul-
tura Contemporània de Barcelona (CCCB). El consistori castellarenc figura 
al Top 10 en la categoria de municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants, i torna 
així a situar-se entre els deu primers municipis d’aquesta categoria, com ja va 
fer l’any 2017 i el 2015, any en què es van concedir els reconeixements per pri-
mera vegada.  Els reconeixements s’atorguen en base als indicadors objec-
tius que recull el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) analit-
zant els webs dels ens locals i l’ús dels serveis mateix consorci.  || redACCió

AJUNTAMENT | aoc

Reconeixement per l’administració oberta

La Policia Nacional va detenir dimarts una desena de persones en una 
operació antidroga que ha permès desarticular un grup dedicat al cultiu 
de marihuana a l’interior d’edificis i al tràfic d’aquesta substància a l’àrea 
de Barcelona, segons un comunicat de l’agència Efe. A l’operació s’han 
desmantellat cinc plantacions de marihuana situades dins d’habitatges 
a Castellar del Vallès, Badia i Terrassa. A més de la desena de detenci-
ons en aquestes tres poblacions, també n’hi ha hagut a Igualada i Mar-
torell, amb la qual cosa es dona per desarticulada la xarxa.  || redACCió

Desmantellen plantacions de marihuana
SUCCESSOS | opEraciÓ antidroGa
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més de 500 vots per Sant Josep

Una participant en les votacions de dilluns passat. L’Ajuntament regalava una tomaquera als votants.  || q. PASCUAL

Un total de 527 persones han votat en 
els dos primers dies de votacions del 
procés “Box Populi” de pressupostos 
participatius de Castellar del Vallès, 
el que suposa més d’una quarta part 
dels vots totals que es van emetre 
en el mateix procés de 2017. Segons 
l’Ajuntament, d’aquesta xifra, gaire-
bé el 82% de vots correspon als vots 
que es van dipositar dilluns a la plaça 
d’El Mirador coincidint amb la Fira 
de Sant Josep, els altres es repartei-
xen entre el punt de votació del Ser-
vei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador 
i Internet. El total de vots emesos fins 
ara dobla els que es van registrar els 
dos primers dies de votació de l’edició 
2017 dels pressupostos participatius.

Els vuits representants de les 
propostes que la ciutadania pot votar 
a la 3a edició dels pressupostos par-
ticipatius van explicar els respec-
tius projectes, divendres passat a la 
tarda en un acte a la Sala de Plens 
de Ca l’Alberola. L’audiència públi-
ca també va servir per recordar el 
funcionament d’aquest mecanisme 
municipal que pretén enfortir demo-
cràticament la vila. 

Enguany, s’ha incorporat com a 
novetat una categoria destinada ex-
clusivament a les demandes de les 

Les 8 propostes que 
opten a ser incloses 
en el pressupost de 
l’ajuntament es poden 
votar fins al 23 d’abril

  G. plans

urbanitzacions i de Sant Feliu del 
Racó. Seguint la línia de l’any pas-
sat, els pressupostos participatius 
permetran que la ciutadania deci-
deixi en què es destinarà el 15% dels 
recursos de l’Ajuntament dedicats a 
inversions. De les 11 propostes que es 
van presentar, 8 han complert els re-
quisits necessaris per ser sotmeses 
als pressupostos participatius, totes 
amb una despesa prevista de 50.000 
euros. D’aquestes, 5 es corresponen a 
la categoria A, referent al Nucli urbà, 
i 3 a la categoria B, que engloba els 

projectes presentats per a Sant Feliu 
del Racó i les urbanitzacions.

El regidor de Govern Obert, 
Dani Pérez, va declarar que els pres-
supostos participatius són una forma 
d’incloure una visió transversal de 
tots els ciutadans a l’hora de deci-
dir. “És una forma de fer una demo-
cràcia molt més forta”, va recalcar. 

qui pot votar?
Totes aquelles persones empadrona-
des a Castellar que hagin nascut abans 
del 2 de gener de 2008, és a dir, a partir 

de 5è de primària, podran votar fins a 
tres propostes de cada categoria. Per 
ordre de preferència es podrà ator-
gar en primer lloc 3 punts; a la sego-
na preferència 2 punts; i a l’escollida 
com a tercera opció 1 punt.

En total són 21.628 persones les 
que poden votar. Es pot votar presen-
cialment, amb el DNI, NIE, el passa-
port o carnet de conduir, al Servei 
d’Atenció del Mirador o bé a través 
del web de l’Ajuntament o mitjançant 
el telèfon mòbil, amb el codi QR im-
près al suplement de l’Actual 466.  

AJUNTAMENT | prESSUpoStoS participatiUS

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

Ínfimit
Amb In Crescendo

Ds. 07 d’abril
18 h

Auditori Municipal 
Miquel Pont

mÚSica

Amb el suport de:
Organització: Ajuntament 
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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.

Coincidint amb la celebració del 90è ani-
versari de la Fundació de l’Obra Social 
Benèfica, s’està preparant una exposició 
commemorativa d’aquesta efemèride.
Per aquest motiu demanaríem que ens 
féssiu arribar qualsevol document grà-
fic que ens pogués servir per aques-
ta finalitat.
Els originals es podran deixar a la re-
cepció de la mateixa Fundació de l’Obra 
Social Benèfica, carrer del Mestre Ros 
número 7, on es faria el procés d’esca-
neig i es podrien tornar a recollir al cap 
d’uns 10 dies.

Recerca de documentació 

 Fundació Obra Social Benèfica-

Centre d’Estudis de Castellar -Arxiu 

d’Història

 pau Castellví*  Decidim Castellar

bans d’aconseguir 
la primera de cinc 
beques que m’han 
permès estudiar la 
carrera a vàries uni-
versitats d’arreu del 

món, feia voluntariat de forma fre-
qüent. Venia llibres de segona mà 
per Sant Jordi i per Festes per aju-
dar a joves sense-sostre a Teguci-
galpa (Hondures), anava a fer com-
panyia a avis i àvies a la Fundació 
Privada Obra Social Benèfica (resi-
dència “L’Hospital”) els divendres 
a la tarda, tot absorbint allò que em 
volguessin explicar, o ajudava l’AM-
PA a recollir llibres de text de segona 
mà perquè els poguessin fer servir 

ón  moltes les persones, 
siguin famílies, joves o 
persones soles que a 
Castellar tenen dificul-
tat per trobar un habi-
tatge de lloguer digne 

segons les seves possibilitats econò-
miques.
Castellar no disposa d’habitatge de llo-
guer públic i social.
No existeix a l’actualitat cap activitat 
política ni a l’Estat Espanyol, ni a Ca-
talunya, ni en l’àmbit local ni a curt o 
mig termini que faci preveure que es 
regularà el mercat del lloguer.
L’Oficina Local d’Habitatge municipal 
tramita les subvencions per al paga-
ment del lloguer que atorga la Genera-

A S
La política entesa com a 
servei social voluntari

Lloguer i ajuts

altres joves, d’entre d’altres tasques 
que m’omplien d’un energitzant sen-
timent d’utilitat. Tanmateix, em con-
siderava apolític. Al cap i a la fi, tenia 
quinze anys.
Deu anys després, segueixo fent vo-
luntariat. Avui, més que mai abans. 
Ara, però, el voluntariat va destinat 
a intentar millorar la vida, ni de quin-
ze, ni de cinquanta persones -com 
fins ara-, sinó que dels vint-i-tres mil 
veïns de la nostra vila. El polític, és un 
tipus de voluntariat que està mal vist. 
Hi ha tants porcs en política perjudi-
cant el prestigi que una activitat tan 
necessària hauria de tenir, que sovint 
acabem pagant justos per pecadors.
Però, creu-me: si la teva motivació 
per estar en política prové d’on ha de 
provenir –d’una vocació profunda de 
servei social– t’arribarà un moment 
en el que ni les crítiques dels mal-
pensats, ni les pintades a la porta de 
casa teva (com les que vaig patir el 

2016 en la meva elecció com a cap de 
la JNC), ni els egoismes d’alguns, po-
dran eclipsar la teva profunda, gran 
veritat: fas el que fas perquè lluitar 
per aquells i allò que t’estimes t’om-
ple enormement.
Així que quan en campanya electoral 
certa gent faci servir la meva edat 
(25 anys) o etiquetes falses (“de dre-
tes”, “neoliberal”...) per desacredi-
tar-me a mi o al projecte amb el que 
amb gran honor represento, els hi po-
saré bona cara, els hi donaré la mà i, 
abans de rebatre’ls-hi la crítica, els 
escoltaré. I ho faré perquè diguin el 
que diguin no em faran dubtar que 
sóc on sóc i vull el que vull per pur 
convenciment, per principis i per la 
mateixa il·lusió que m’ha portat a re-
córrer el món i a tornar al meu poble 
per millorar-lo.

*Alcaldable pel partit Demòcrata 

(pDeCAT) a Castellar

Com és tradicional la tarda de Dijous 
Sant un Cor d’homes del nostre poble, 
acompanyats de guitarra i acordió, 
sortirà a fer els Cants de la Passió als 
llocs de costum amb el següent hora-
ri aproximat:
17 h Residència Les Orquídies. 17.30 h 
Obra Social Benèfica. 18.10 h carrer Tor-
ras, davant Begudes Parera
18.30 h carrer Major, davant pastisseria 
Villaró. 18.50h Plaça del Mercat
I al vespre, sortint de la Missa hi haurà 

Cants de la Passió per 
Dijous Sant

 Cor de Cavallers de Castellar del Vallès

litat de Catalunya a través de l’Agència 
Catalana d’Habitatge. El límit del preu 
màxim de lloguer per a accedir als ajuts 
va quedar establert  en 600€, quan el 
preu mig de lloguer al nostre munici-
pi estava per sota de 600€.
L’ajut consisteix en pagar el 40% del 
lloguer amb un límit màxim de 200 € 
mensuals/2.400 € anuals per habitatge.
Poden sol·licitar aquests ajuts a l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès totes les 
persones titulars de contractes d’ar-
rendament d’habitatge destinat a re-
sidència habitual i permanent, ubi-
cats al nostre municipi, i amb un límit 
d’ingressos.
Actualment però, el preu mig al nos-
tre municipi està per sobre dels 600 
€ ja que el preu de lloguer en els dar-
rers anys, després de la bombolla 
immobiliària,ha tornat a pujar.
És per tot això que Decidim Caste-
llar va presentar en el darrer Ple, una 

continua a la pàgina 11

Un guerrer armat amb una llança, una fada lila, un gladiador, un mosso 
d’esquadra, el mateix Tutankamon, un viking pèl-roig, un bomber i 
una pirata, rígids i arrenglerats, custodien l’entrada al Recinte Firal 
de l’Espai Tolrà.
Tots fan la mateixa cara inexpressiva, un somriure embadalit i una 
mirada sorruda. 
El visitant, de sobte, s’endinsa en un circ romà i travessa una batalla 
d’un exèrcit de nans contra ogres, tot passant per l’Àfrica assilvestra-
da. Enmig del periple, també és apuntat per John Travolta i Samuel 
L. Jackson, que interpreten els protagonistes de Pulp Fiction, i coneix 
els mags de Hogwarts, la Lara Croft, els personatges de Joc de Trons, 
Freddie Mercury i els Beatles. El bo i millor de cada casa represen-
tat en una peça de 7,5 cm. “Aquí hi ha la meva col·lecció personal.
 És del millor que tinc”, diu Josep Virgós, mentre assenyala la recre-
ació acurada dels seus artistes preferits i dels personatges més famo-
sos del cinema i de les darreres sèries de televisió. 
Alguns dels tretze diorames de Playmobil que s’han exposat a la Fira 
Esplay el passat, que ha atret unes dues-centes persones durant el cap 
de setmana, també són obra seva. 
La majoria de representacions recreen escenes fantàstiques i fets his-
tòrics. La creació més famosa de Virgós, que va inundar molts mit-
jans de comunicació, però, no ha estat exposada aquest cap de setma-
na a l’Espai Tolrà. 
Dies després de l’1-O, el col·leccionista de Castelldefels va recrear les 
càrregues policials d’Alcarràs durant la jornada de votació, on també 
va colar els ‘clicks’ de Mariano Rajoy i dels reis d’Espanya. 
I malgrat les aparences, la fira no només fascina infants. “És un parc 
per les famílies. 
Amb els més adults estirem la palanca de la nostàlgia, perquè 
molts d’ells havien jugat amb els Playmobils, i respecte als més 
petits intentem despertar la seva creativitat”, explica Ignasi Puig, 
promotor de la Fira Esplay.
Les parades han servit per trobar peces que normalment no es venen 
per separat, i que serveixen per complementar les col·leccions. 
A més, s’han posat a la venda figures que no existeixen en el circuit 
comercial i també s’ha ofert tallers on els infants han pogut fer il-
lustracions mitjançant diferents tècniques artístiques.  
|| text: G. PLAnS / foto: q. PASCUAL

 La Fira del Playmobil, un motor per imaginar històries 

Aquest dimarts dia 20, primer dia de 
primavera, la farmàcia Yangüela ha in-
augurat el nou espai de salut i tots els 
tractaments de benestar, serveis que 
ofereixen als pacients que ho necessi-
tin. L’adreça electrònica és Farmàcia 
Yangüela no reply@farmaoffice.com. 
A la inauguració van assistir pacients 
de totes les edats, especialment gent 
gran que necessita més ajuda mèdica.

Inauguració Espai 
Yangüela

 Antoni Comas

Ciutadans t’escolta. L’Agrupació local 
de Ciutadans partit de la ciutadania 
ha posat en marxa la campanya “Ciuta-
dans t’escolta. Ciudadanos te escucha” 
amb la instal·lació periòdica de “carpes 
informatives” en els carrers del muni-
cipi amb l’objectiu de recollir les opini-
ons, suggeriments i el sentir dels con-
ciutadans per millorar el municipi en 
tots els ordres i qüestions considerin 
més importants i significatives. Dins 
de la confidencialitat deguda, s’aniran 
recopilant totes les aportacions que 
facin arribar per donar-los el més objec-
tiu tractament per posteriorment ser 
portades al nostre programa local per al 
seu desenvolupament, posades en valor 
i en marxa les que més prioritat i impor-
tància tinguin en l’interès general. Si bé 
la major part d’inquietuds i problemes 
són comuns i anàlegs als d’altres muni-
cipis; ja s’ha pogut constatar que també 
alguns són propis i incideixen en el des-
envolupament i la millora de Castellar 
en particular. Aquest dissabte a les  11 
hi serem al carrer Montcada.

Ciutadans t’escolta

 Ciutadans Castellar

L’apòstrof és un signe ortogràfic que 
s’utilitza per marcar l’elisió de la vocal 
d’un article definit o personal, de la pre-
posició de i dels pronoms febles davant 
de mots començats per vocal o hac, per 
exemple, l’arbre. L’ús de l’apòstrof se-
gueix tenint una sèrie d’excepcions: per 
exemple, no s’apostrofa l’article femení 
davant mots començats per i/u àtones 
(precedits o no de hac), per exemple la 
idea; tampoc no s’apostrofa davant els 
noms de les lletres, per exemple, la hac; 
ni tampoc davant dels mots una (refe-
rit a l’hora), ira i host. Però ja no for-
men part de les excepcions les parau-
les derivades formades amb el prefix 
de negació a, i per tant hem d’escriure, 
per exemple,l’anormalitat, l’asimetria.
Podeu ampliar la informació sobre l’ús 
de l’apòstrof consultant l’Ortografia ca-
talana de l’IEC (2017).

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

Novetats ortogràfiques i 
gramaticals V: l’apòstrof

Aquest any l’objectiu de la ONG “Save 
the Children” és recaptar fons per aju-
dar els infants de Sudan del Sud, que 
pateixen desnutrició crònica, cada any 
moren 3.000 nens i nenes.
Els membres de la comunitat educativa, 
de l’escola “El Sol i la Lluna”, (famílies, 
mestres, alumnes i altre personal) que 
vulguin participar hauran de fer una do-
nació mínima d’un euro. Aquests diners 
els farem arribar a “SavetheChildren” i 
serà la nostra manera de contribuir en 
aquest projecte.

La II Cursa Solidària d’El 
Sol i la Lluna es trasllada 
al 6 d’abril

 Escola El Sol i la Lluna

La cursa s’havia previst per a aquest 23 
de Març a les pistes d’atletisme de Caste-
llar del Vallès, cedides per l’Ajuntament, 
però finalment s’ha traslladat l’activitat 
al divendres 6 d’abril. L’horari serà de les 
9:00h fins les 15:30. Al matí correran els 
alumnes i a la tarda els adults. També col-
laboren amb nosaltres, Autocars Bardet, 
cedint-nos un vehicle que acompanya-
rà els més petits en els desplaçaments.
Esperem que tothom gaudeixi d’aquest 
dia i en aquest cas que es compleixi la mà-
xima “l’important és participar i sumar 
kilòmetres”.
Moltes gràcies. 

la cantada solemne al cancell de l’Esglé-
sia (aproximadament seran les 20.30 h). 
Cal recordar el valor històric d’aquesta 
tradició centenària que és genuïna i ca-
racterística del Castellar del Vallès, i es 
convida tothom a escoltar-la
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opinió

  10 sentits. || JoAn mUndet

inc són els sentits dels 
que disposem per per-
cebre el món on vivim 
i que en el nostre cas 
apliquem en primer 

terme a Castellar.
Quant a la VISTA  anem sobrats, 
doncs tan sols amb la visió de la mun-
tanya de Sant Llorenç amb el seu 
inconfusible perfil, cada dia rebem 
l’energia visual que necessitem per 
la jornada que ens espera, i que, amb 
el pas de les hores, les aclucades d’ull 
que el massís ens dedica tot canvi-
ant de color, repercuteix a la nos-
tra mirada.
El Puig de la Creu l’agermana, i des 
d’allà dalt, emmarcant amb la seva 
falda verda la figura de la Catedral, 
ens ofereix una panoràmica que abas-
ta el poble, els conreus, els boscos i tot 
un veïnatge fins arribar al mar, amb 
la seu de la Moreneta per una banda 
i el  potent Montseny per l’altra.
 Pel que fa a l’OÏDA, l’escola muni-
cipal de música de Torre Balada  hi 
aporta una variada banda sonora, 
procurant que no ens faltin bons cre-
adors i intèrprets  de ritmes i melodi-
es. Aquests, amb les seves qualitats 
ben espremudes les escamparan amb 
les seves veus i instruments i  con-
tribuiran a amansar la fera que tots 

Amb tots els sentits

C pLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
pintor

 Ferran Rebollo i Flix*

es dels Ajuntaments 
podem fer molta feina 
en diferents àmbits 
per intentar pal·liar 
dins les nostres com-

petències, aquells problemes que 
afecten la ciutadania, i que repercu-

D
Des dels Municipis podem 
fer feina

ve de la pàgina 10

el narius ben obert.
El GUST del poble. És difícil evi-
tar fer salivera així que pensem en 
les mongetes del ganxet que aquí  
es conreen i que  mereixedores de 
la denominació d’origen protegida 
“DOP”, són ben conegudes i apreci-
ades arreu. Soles o acompanyades, 
al gust, no em digueu que no podri-
en també rebre la categoria de de-

licatessen. 
I a l’hora de les postres, sense neces-
sitat de donar noms, totes les pastis-
series de Castellar han atret sempre 
els llaminers més sibarites de  pobla-
cions del voltant i d’una mica més 
lluny. Essent ben habituals els envi-
aments a l’estranger.
I no oblidem que disposem d’una uni-
tat didàctica dels sabors, amb les de-

licioses i divertides receptes que ens 
regalen les noies de Quins fogons! a 
la versió digital d’aquesta publicació.
 I quin TACTE!  Una encaixada de 
mà, una besada o una bona abraça-
da en els moments adients, comple-
menten i emfatitzen tots els altres 
sentits.—Els cops de porra no hi 
compten, aquesta classe de tacte no 
ens el mereixem ni el necessitem—.                                                                       

moció que va ser ben rebuda i debatu-
da, per tal de pal·liar les dificultats de 
les  nostres vilatanes i vilatans per ac-
cedir a un habitatge digne. 
El contingut i acords més rellevants 
d’aquesta moció són: instar en primer 
terme a l’Agència Catalana d’Habitatge 
que augmenti el límit del preu màxim 
de lloguer per a accedir als ajuts, dels 
600 € actuals, a 700 €, i iniciar l’elabo-
ració d’una normativa reguladora d’un 
ajut econòmic municipal a les perso-
nes que compleixin tots els requisits 
per accedir als ajuts de l’Agència Ca-
talana de l’Habitatge llevat del referit 
al preu del lloguer, i preveure la corres-
ponent dotació econòmica al pressu-
post de 2019.
I finalment, explorar amb l’Agència 
Catalana d’Habitatge la possibilitat 
d’ impulsar l’índex de referència local 
de preus de lloguer al nostre munici-
pi amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental.
La moció fou aprovada per unanimitat, 
i celebrem la seva aplicació en benefici 
de la població de Castellar del Vallès.

teixen indubtablement en el dret al 
benestar, la justícia social... que tenim 
les persones, moltes vegades deterio-
rada per lleis com la reforma laboral, 
promoguda pel Govern de l’Estat, o 
per la ineficàcia en l’execució d’algu-
nes lleis, cosa que em deixa perplex.
Quines coses hem fet en l’àmbit Mu-
nicipal? Podria exposar-vos moltes 
propostes que des d’ERC Castellar, 
hem portat als plens, però tenim 
l’espai que tenim en aquests arti-
cles d’opinió, per tant us explico tres 
exemples.
En el Ple del mes de Juliol del 2016, 
vam presentar una moció conjun-
tament amb Som-Castellar per exi-
gir un salari mínim de referència, 
una manera d’executar-ho entre al-
tres, per tal no quedi només amb una 
moció de bones intencions, s’afegí a 
les clàusules de contractació publi-
ca municipal (contractes de serveis), 
l’aplicació d’un salari mínim de 1.000 
€ pels seus empleats, tal com indica 
la iniciativa ciutadana per un sala-
ri digne “Anem a mil” en la que ens 
vam adherir. 
Celebrem que amb data 15/3/2018 el 
Consell Comarcal del Vallès Occiden-
tal i els 23 ajuntaments del territori, 
en els que hi ha Castellar, comencin 
a introduir aquesta clàusula obliga-
tòria en les licitacions dels contrac-
tes de serveis, també entenem que 
des del 2016 a Castellar ja incloíem 
aquesta clàusula.
Al Ple de Febrer del 2018, vam pre-
sentar una moció relativa a la recu-
peració del poder adquisitiu en el sis-
tema de pensions. Dins dels acords 
instàvem al Govern Espanyol, in-
crementes les pensions en funció 

de l’IPC, adoptar mesures especí-
fiques per anar eliminant progres-
sivament la bretxa existent entre la 
quantia de les pensions dels homes 
i la de les dones (dèficit de gènere), 
i que és propera al 40%, adoptar les 
mesures fiscals oportunes per pre-
miar les empreses que apliquin po-
lítiques retributives superiors a les 
recollides en els convenis col·lectius, 
denunciar la sostracció de grans 
quantitats de diners del fons de pen-
sions per fer front tant a la mala ges-
tió com a la mala previsió, dels dife-
rents governs de l’Estat.
Al Ple de Febrer 2018, també vam pre-
sentar una moció que feia referència 
a la desigualtat salarial entre dones 
i homes, en els acords demanàvem 
per tal de fer accions efectives i direc-
tes des del nostre municipi, incloure 
dins del plec de les noves contracta-
cions municipals d’empreses exter-
nes, l’obligació de presentar el seu 
Pla d’Igualtat i valorar positivament 
com una millora de l’oferta, aquelles 
empreses que sense obligació tinguin 
desenvolupat un Pla d’Igualtat, pro-
moure i difondre a través del servei 
d’empreses municipal l’objecte de la 
llei orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i 
homes, instà al Govern Espanyol, a 
prendre mesures per tal d’aconse-
guir una Llei efectiva per la igualtat 
de Salaris en Dones i Homes, apli-
cant les mesures sancionadores per-
tinents, disminuint el tram d’obliga-
ció de tenir un pla d’igualtat passant 
dels 250 treballadors actuals, a 25 o 
més treballadors. Cal tenir lleis efec-
tives i com dèiem no lleis de bones in-
tensions i poca cosa més.

 Aleix Canalís*

l model de recollida de 
residus majoritària-
ment implantat al con-
junt del país i també 
a Castellar, basat en 

contenidors de selectiva ubicats 
a la via pública, ha tocat sostre pel 
què fa referència al percentatge de 
residus recollits selectivament en 
origen. Des de fa uns anys, i malgrat 
les múltiples campanyes de sensibi-
lització promogudes per les admi-
nistracions, en comptades ocasions 
s’arriba a superar el 40% de recolli-
da de selectiva.
Cada vegada és més evident la ne-
cessitat d’establir noves estratègies 
a l’hora de gestionar els residus per 
tal de incrementar-ne el reciclatge.  
Per aquest motiu, fa tres mesos, i 
amb la col•laboració del Consor-
ci de Residus del Vallès Occiden-
tal,  vam iniciar una prova pilot de 
recollida de residus Porta a Porta 
(Pap) als comerços del centre de la 
nostra vila.
Aquesta prova pilot, que té vocació 

E
El Porta a porta comença 
a caminar

de consolidar-se i ampliar-se, en un 
futur, al conjunt de la ciutadania, té 
com objectiu aconseguir una partici-
pació generalitzada en la separació 
en origen i en la recollida selectiva 
que permeti recollir més quantitat 
de residus valoritzables i de molt 
bona qualitat, i reduir la quantitat 
i fermentabilitat de la fracció Resta 
que va a tractament finalista (dipò-
sits controlats o altres). Així mateix, 
també cerca apropar als usuaris (co-
merços en aquesta primera fase) els 
serveis de recollida selectiva reco-
llint els residus a la porta, en dies i 
horaris adequats a les necessitats 
de cada fracció i de cada tipologia 
d’usuari. Igualment, cerca dificul-
tar al màxim les opcions de qui no 
vulgui realitzar cap mena de sepa-
ració en origen, limitant a allò just 
i necessari la recollida de la frac-
ció Resta. 
Per poder dur a terme aquest canvi 
de model, ha estat bàsica la compli-
citat de la major part del comerços 
que estan participant en el projecte. 
Sense la seva implicació, responsa-
bilitat i bona voluntat no podríem dir 
que el projecte té futur. És per això 
que vull aprofitar aquestes línies 
per agrair públicament la seva feina.
Des de l’ajuntament continuarem 
treballant per anar implantant pro-
gressivament aquest nou model de 
recollida, conscienciant al conjunt 
de la ciutadana sobre la urgent ne-
cessitat de tenir actituds més res-
pectuoses amb el medi ambient, en 
materia de gestió de residus. 

*Tinent d’Alcalde de Sostenibilitat i 

Medi Natural 

portem ancestralment programada.
L’OLFACTE. Fa olor l’aire pur?, oi 
que no?, doncs gaudim-ne del que 
ens envien generosament  els de Sant 
Llorenç que ara per ara és gratuït!  
Però també és agradable ensumar 
l’olor de la terra mullada i de l’her-
ba,  pels camps i dins dels boscos, 
que veiem des de les alçades i pels 
que també hi podem passejar amb 

Des d’Esquerra continuarem treba-
llant en defensa dels nostres drets, 
per construir una República justa 
des del municipalisme.
#FemRepública

*Regidor ERC Castellar del Vallès
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HORARI D’ESTIU | tEmpS

La matinada de diumenge 26, es farà 
el canvi d’hora de la temporada d’es-
tiu, amb l’avançament del rellotge. A 
les 2 de la matinada, la nit de dissabte 
a diumenge, passaran a ser les 3. Tots 
els països de la Unió Europea, de forma 
harmonitzada, adopten l’horari d’hi-
vern i posen fi al període de cinc mesos 
de l’horari d’hivern.

Segons les dades de l’Institut Ca-
talà d’Energia (ICAEN), el canvi d’hora 
suposa un estalvi a l’hivern d’entre 9 i 
10 euros per llar a Catalunya -impostos 
inclosos-, en forma d’un menor consum 
d’energia, com a resultat de la menor 
necessitat d’il·luminació artificial. En 
total, segons aquesta institució el canvi 
horari genera un estalvi energètic de 
27 milions d’euros a Catalunya, ja que 
es disposa de llum natural a primera 
hora, quan es fan la majoria de des-
plaçaments. Cada vegada són més les 
veus que qüestionen aquest canvi pel 
fet que a l’hivern es fa fosc més aviat, 
pels volts de les 5 de la tarda, i que l’ac-
tual allargament d’horaris en empre-
ses i grans espais comercials posa en 
dubte que els avantatges siguin més 
que els inconvenients.  || redACCió

Diumenge hi 
haurà canvi 
d’horaLa tercera nevada d’aquest hivern a la comarca del Vallès Occidental va dei-

xar emblanquinades les cotes més altes del terme municipal de Castellar. 
Segons informa l’Ajuntament, des de tres quart de set del matí va entrar en 
funcionament una pla llevaneu al Balcó i a Sant Feliu del Racó -les zones més 
afectades per la neu- i a les 9 del matí pràcticament es circulava amb nor-
malitat a tot el municipi tret d’algun tram de carrer en els esmentats nuclis. 
De fet, en aquests punts alts la neu va aconseguir gruixos d’uns cinc centí-
metres. En activar-se dilluns el pla Neucat, tant policia local, com bombers 
i ADF estaven en alerta i havien reforçat les seves dotacions.  || redACCió

La darrera nevada de 
l’hivern deixa pocs incidents

Un vehicle dels bombers circula durant la matinada de dimarts. || CedidA

CLIMATOLOGIA | SUccESSoS

El Mirador Centre de Coneixe-
ment ha programat per aquest 
mes d’abril un curs de fotografia 
digital i unes jornades de creixe-
ment. El curs de fotografia digital 
es farà els dissabtes des del dia 7 
d’abril i fins al 12 de maig en ho-
rari de 9 a 13 h. Les inscripcions 
prèvies s’han de fer al SAC d’El 
Mirador dilluns i divendres de 
8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous 
de 8.30 a 19 h. El preu del curs és 
de 80 euros i es desenvoluparà a 
la sala PC3 d’El Mirador. 

D’altra banda, entre els di-
marts 10 i el divendres 13 hi ha 
programades unes jornades de 
creixement personal. Per al di-
marts 10, Nuria Castro, del Cen-
tre Karuna, protagonitzarà la 
xerrada ‘Aprendre a dir no’. L’ac-
te es farà a les 18 h a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador. Dimecres 11, 
també a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador, serà el torn de l’escriptora 
i experta en processos de canvi i 
gestió emocional Esther García 
Peñuelos  que impartirà la xer-
rada ‘El cambio, el primer paso’. 
Dijous 12, el coach especialista 
en problemes obsessius, Ricard 
Lijanoprotagonitzarà la confe-

rència ‘Com aconseguir objec-
tiu i metes als diferents àmbits 
de la vida (filosofia oriental del 
Kaizen)’ també  a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. Les jornades aca-
baran divendres 13 d’abril amb 
una xerrada sobre treball cor-
poral que es desenvoluparà a la 
Sala Lluís Valls Areny. Totes les 
xerrades són gratuïtes, encara 
que per a la sessió del 13 d’abril 
cal inscripció prèvia al Servei 
d’Atenció Ciutadana. 

Dos dels ponents d’aques-
tes jornades de creixement per-
sonal, Nuria Castro i Ricard Luja-
no, impartiran dos tallers. Castro 
oferirà un curs d’autoestima i au-
toconeixement adreçat a qualse-
vol persona que vulgui prendre 
consciència de com influeix la 
seva actitud a la seva vida.  L’ac-
te, que es farà tots els dijous de 
18 a 20 hores entre el 12 d’abril 
i el 21 de juny, té un cost de 70 
euros.   El taller de Ricard Luja-
no, el de com aconseguir objec-
tius i metes i posar l’atenció en 
els petits passos que podem  fer 
diàriament,  encara no té encara 
dates concretes però serà gratuït 
i durarà dues hores.  || redACCió.

Curs de fotografia digital 
i jornades de creixement

NOUS TALLERS | EL mirador

Espai d’Entitats Castellarenques

AQUESTA NIT TANQUEM 16a TROBADA DE pRIMAVERA 

T.I.C. Escènic Amics del puig de la Creu

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

adaptació de l’obra de manuel de 
pedrolo escrita l’any 1973. Una 
producció de t.i.c. Escènic amb 
adaptació i posada en escena de 
Jeroni oller. L’activitat forma part 
de les propostes de la comissió de 
l’any pedrolo i de la Fundació pe-
drolo, que es porten a terme amb 
motiu del centenari del naixement 
de l’escriptor.

Dia: divendres 30 març
Horari: de 8 a 13 h
Lloc: Ermita del puig de la creu

Litúrgia de les hores, portes ober-
tes, via crucis, esmorzar, cant de la 
passió i Stabat mater (audició mu-
sical). consulteu la programació 
d’actes completa al web municipal.

organització: 
amics del puig de la creu

+ INFO I RESERVA D’ENTRADES: 
a/e tic.escenic@gmail.com 

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

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

Club Cinema Castellar Vallès

Cinefòrum
Dia: divendres 23 de març
Hora: 21 h
Lloc: auditori municipal
premis: oscar a millor pel·lícula 
de parla no anglesa i Goya a mi-
llor pel·lícula hispanoamericana, 
entre d’altres
versió original (castellà)

La parella de marina, orlando, mor 
després d’una nit de festa, i ella ha 
d’enfrontar les sospites de la seva 
mort. La seva condició de dona 
transsexual suposa una completa 
aberració per a la família d’orlando.

UNA MUJER FANTáSTICA 

Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
https://seu.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/

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

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

SUBVENCIONS A ENTITATS SUBVENCIONS A 
pROJECTES COOpERACIó 
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Nova victòria d’Oriol Alcaraz 
a Sant Bartomeu del Grau

després de la decepció de la cursa 
de la Copa Catalana a mont-ras (Pa-
lafrugell), on va caure i se li va sor-
tir la cadena quan rodava primer, el 

jove ciclista oriol Alcaraz va acon-
seguir una nova victòria en Btt a 
Sant Bartomeu del Grau (osona), 
on s’imposava amb dos minuts de 
diferència amb els seus persegui-
dors, en un circuit de 2100 metres 
i cinc voltes de recorregut.

Tatiana Espín i La Vinya, camí 
a la final Màster a Blanes 

després de la classificació per la final 
de la seva germana Alexia, la tatiana 
espín també va aconseguir un lloc a 
la final màster, després de classifi-

car-se en tercer lloc per equips amb 
La Vinya B. tant la tatiana com l’Ale-
xia (La Vinya C) estaran a la final que 
es disputarà  al pavelló Ciutat espor-
tiva de Blanes el pròxims 5 i 6 de maig 
amb la presència de 16 equips cata-
lans de 24 participants.

El Sant Cugat FC s’ha convertit en la 
bèstia negra de la UE Castellar des-
prés d’aconseguir la segona goleja-
da de la temporada enfront l’equip 
de Juan Antonio Roldán. El resultat 
d’escàndol, 2-6, no va reflectir però 
el que es va veure sobre la gespa del 
Pepín Valls, on els locals van co-
mençar manant al marcador i do-
minant el joc, però l’eficàcia dels de 
Juan Garcia va decantar la balança. 
De nou, la diferència de criteri arbi-
tral perjudica els ànims de l’equip 
blanc-i-vermell.

Igual que va passar al partit 
d’anada, on els roig-i-negres van 
aconseguir cinc gols en vint-i-cinc 
minuts, al Pepín Valls va ser el Cas-
tellar qui posava el joc i l’equip visi-
tant, els gols.

Els de Juan Antonio Roldán co-
mençaven anotant al minut quinze, 
amb un gol d’antologia de Carlos Sa-
avedra, que botava una falta lateral 
-gairebé des de la línia de fons- que 
li passava per sota al porter visitant 
Juan Manuel Beas.

El joc dels locals era fluid i 
mantenia la pilota a camp rival, tot 
i que els de Juan Garcia aconsegui-
en arribar a l’àrea contraria sense 
gaire definició.

Amb bona moral després 

d’aconseguir sumar en els dos par-
tits anteriors, el Castellar pressio-
nava a la zona defensiva rival, impe-
dint la sortida controlada de la pilota 
i afavorint el joc llarg, que la defensa 
refusava sense problemes.

El Sant Cugat despertava a par-
tir del minut 34 i aconseguia crear pe-
rill, amb el beneplàcit de la tripleta 
arbitral que no era capaç de frenar 
cap de les recurrents queixes dels 
santcugatencs.

Els de Roldán no són angelets 
en aquest aspecte, però ja fa algunes 
jornades que sense els jugadors titu-
lars de la primera part de la tempo-
rada, l’equip es dedica a jugar i no a 

El Sant cugat, la bèstia negra (2-6) 
L’efectivitat visitant 
torna a golejar 
a uns locals que 
dominen el joc 

  Albert San Andrés

pes del joc, ja que 10 minuts després 
eren els santcugatencs qui anotaven 
en el primer xut a porta ben dirigit de 
la segona part, fent el 2 a 3. A partir 
d’aquí, totes les arribades dels visi-
tants acabarien pujant al marcador, 
una situació que es repetia fins a tres 
vegades més al 81, 83 i 89.

El tècnic local era expulsat al 71 
després d’aixecar els braços i el col-
legiat li ensenyava la vermella per de-
signi de l’assistent. El línia reconei-
xia davant de Roldán aquest motiu 
al final del partit, però l’àrbitre titu-
lar anotava a l’acta que l’expulsió era 
“a instància de l’assistent núme-
ro 1 ha estat expulsat per protes-
tar de manera reiterada i persis-
tent després d’haver estat advertit 
sense desistir en la seva actitud 
(...)”, una versió molt allunyada del 
que el banda explicava com a motiu.

El tècnic, fart de les actituds 
dels col·legiats va explicar que “és la 
primera expulsió de la meva vida. 
Potser hauré de deixar els braços 
a casa abans de venir. Que et facin 
arbitratges sense criteris on no ens 
permeten res i al rival tot, té una 
influència important en el joc, ja 
que desgavella als jugadors i no és 
normal”. Roldán també parlava del 
joc del seu equip i va afegir que “ells 
han estat més efectius que nosal-
tres. Hem començat molt bé ano-
tant un gol i tenint tres o quatre 
ocasions, però ens han remuntat 
al límit del descans. L’empat ens 
ha donat marge, però amb el 2-3 
s’ha acabat el partit”.

La derrota serveix per ajus-
tar encara més la zona baixa de la 
taula, on excepte els castellarencs, 
a 14 punts del seu predecessor, hi ha 
sis equips separats per dos punts. 

queixar-se, evidenciant un perillós 
doble criteri: si els locals obren la 
boca, se’ls sanciona, al rival no.

És ben cert -i reconegut per di-
versos col·legiats a qui escriu aques-
tes línies- que els arbitratges ja vénen 
avisats d’aquest aspecte, però el que 
no és ni mitjanament normal és la di-
vergència amb el criteri en gairebé 
tots els partits com a locals.

Naoufal El Ghrim aconseguia 
l’empat al 38, després d’una interna-
da per la banda i creuar la pilota, in-
accessible per Alberto Serrano, que 
tornava a la porteria després de ser 
baixa a Sabadell.

Patrik Chico capgirava el mar-

cador en el temps de descompte des-
prés d’una contra, per arribar 1 a 2 
al descans.

A la tornada, el Castellar era 
l’únic equip sobre el terreny de joc i 
eren diverses les ocasions de gol dels 
de Roldán. Al 51 la grada reclamava 
un penal sobre Marc Estrada, però 
el defensa Gerard Lorente refusava 
per sota de les cames del davanter, 
que queia desequilibrat.

Al 61 era de nou Saavedra qui 
amb una excel·lent jugada personal 
per la banda, desbordava la defensa 
per assistir i tornar a rebre la pilota 
per anotar l’empat a dos.

Però de res els servia portar el 

Marc Estrada, de la UE Castellar, lluita una pilota en un atac de la primera part enfront del Sant Cugat. || A. SAn AndréS
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Una nova temporada i un nou compli-
cat inici pel pilot castellarenc Dani Pe-
drosa, que acabava setè al GP del Qatar 
del circuit de Losail, en la seva cursa 
número 200.

Després d’una pretemporada 
de d’altabaixos, Pedrosa aconseguia 
acabar la complicada cursa del Qatar 
-nocturna i amb l’afegit de la sorra al 

dani pedrosa acaba setè al primer 
gran premi de la temporada

El d’Hrc compleix 
200 curses a motoGp, 
patint més del compte

circuit- en una setena posició amb la 
que es mostrava “content” després 
d’explicar a les jornades prèvies que 
no es trobava gaire còmode amb la 
posada a punt.

En la cursa, guanyada per l’ita-
lià Andrea Dovizioso (Ducati), seguit 
de Marc Márquez i Valentino Rossi, el 
de Castellar aconseguia una bona sor-
tida, col·locant-se en posicions capda-
vanteres, tot i que perdia força durant 
el pas de les voltes per problemes amb 
les gomes: “la moto en general ha 
funcionat bé i estic content, perquè 
hem pogut millorar les sensacions. 
El pneumàtic davanter dur ha estat 

MOTOCICLISME | motoGp

una bona elecció. Desgraciadament, 
el del darrere ha tingut un rendi-
ment una mica inferior i relliscava 
molt i em feia perdre terreny en al-
gunes zones. És una llàstoma, per-
què la primera carrera sempre és 
important i, si amb aquest proble-
ma he pogut mantenir-me en el grup 
davanter, crec que sense ell podria 
haver lluitat pel podi” va explicar.

Amb 32 anys, des que va comen-
çar al 2006 a MotoGP amb Honda, ha 
aconseguit, com a mínim, una victò-
ria per temporada, sent l’únic pilot 
a fer-ho, juntament amb Giacomo 
Agostini.  

Dani pedrosa al difícil asfalt del circuit de Losail (Qatar) amb la nova Honda d’aquesta temporada. || rePSoL-mediA

Igual que en el cas del futbol, l’HC Cas-
tellar s’enfrontava a un ferit PHC Sant 
Cugat en la lluita per evitar el descens. 
Els de Fidel Truyols encaixaven el ma-
teix resultat però com a visitants (6-2) 
i es compliquen la vida a la categoria, 
caient en descens directe.

El 0-5 encaixat entre setmana 
en el partit ajornat enfront del Cer-
danyola no era gaire esperançador i 
al cap de tres minuts de partit, quan 
cap dels dos equips encara no havia 
tingut oportunitat de desplegar el seu 
joc, un xut llunyà dels locals va tocar 
el travesser i rebotar a l’esquena de 
Sergio Ruiz, entrant a la porteria. 
Encaixar un gol tan d’hora va supo-
sar una estocada moral per l’equip.

Als següents 10 minuts, els ver-
mells van anotar dos gols més i el Cas-
tellar no aixecava el cap. Abans d’arri-
bar a la mitja part, el quart gol deixava 

el partit pràcticament sentenciat.
A la represa, Jordi Vegas ano-

tava des de mitja pista, però ràpida-
ment les esperances es van fondre, 
perquè el Sant Cugat, tornava a ei-
xamplar distàncies i deixava el mar-
cador amb un resultat de 5 a 1.

El partit perdia intensitat i el 
sisè gol encaixat, el porter Sergio Ruiz 
no va poder evitar que un xut potent 
entrés per l’escaire, després que un 
dels jugadors locals desequilibres dos 
defenses castellarencs.

Abans d’acabar, Xavi Vernet, 
que jugava contra el seu exequip, va 
regalar el segon gol dels visitants a 
Gerard Tantiñá, després de driblar 
la defensa local, assistint el seu com-
pany al segon pal.

Amb la derrota, l’HC Castellar 
cau a la penúltima posició, entrant 
en zona de descens directe.  || A.S.A.

L’HC Castellar es deixa 
mitja salvació (6-2)

Gerard Tantiñá en una jugada atacant. || A, SAn AndréS

HOQUEI | 1a cataLana

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

“Orienta’t 
en família”

Dimecres 4 d’abril
Sala Lluís Valls Areny
d’El Mirador
Hora: 19 h

Proposta adreçada a famíli-
es amb joves alumnes de 3r 
i 4t de l’ESO.

XERRADA

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

Tens més de 65 anys?
Utilitza la targeta v1 rosa de transport

+ informació: www.castellarvalles.cat



DEL 23 DE març aL 05 D’abriL DE 2018 15

esports

Sembla que el Roser B és el punt feble 
del CB Castellar, el taló d’Aquil·les de 
Raúl Jodra, ja que s’ha convertit en 
l’únic equip que aquesta temporada ha 
estat capaç de derrotar dues vegades 
als groc-i-negres. El Pavelló del Nord 
de Barcelona va veure com el filial ver-
mell superava al seu rival (63-56) amb 
un parcial de 20-0 a l’últim període.

El partit enfront del Roser B, 
únic equip capaç d’assaltar el Puig-
verd (69-79 a la primera volta) i acon-
seguir la victòria, posava nerviós al 

Ensopega dues vegades 
amb la mateixa pedra 

Marquie Smith davant de l’oposició d’un defensa al pavelló del Nord. || A.SAn AndréS

 Els de raúl Jodra tornen a caure enfront del roser B (63-56)

CB Castellar des de fa una setmana. 
Conscients del tipus de pista en la qual 
es jugava -petita, amb terra de goma 
i amb l’afició molt a sobre- i sense Al-
bert Germà, que es tornava a lesionar 
d’un turmell en l’últim partit, aquest 
era un partit clau per les aspiracions 
dels groc-i-negres.

En un camp on el Castellar no 
ha estat capaç de guanyar mai en els 
últims anys, el de Jodra començaven 
amb un triple de Marquie Smith i un 
parcial d’1 a 8 en els primers quatre 
minuts i mig, temps que necessitava 
el Roser per anotar una cistella de dos 
punts. Tot i això, es veia que el ritme 

BàSQUET | 1a cataLana

dels castellarencs no era el de sempre 
i l’equip no deixava les bones vibraci-
ons dels bons partits. Tot i això, s’arri-
bava al terme dels primers 10 minuts 
amb una renda de cinc punts (14-19).

Al segon, sorgien els primers 
dubtes i el rival capgirava el marcador, 
tot i que els castellarencs arribaven al 
descans  pel davant (27-28).

Però al tercer quart tot canviava. 
El Castellar semblava voler matar el 
partit per la via ràpida (39-47).

En l’últim període, els groc-i-ne-
gres encaixaven un contundent parci-
al de 20-0 i eren incapaços d’anotar un 
punt en set minuts. Només una cistella 
de Joelvin Cabrera a sis segons del final 
deixava el marcador en el 63 a 56 final.

“Hem estat fidels al nostre joc 
però no hem estat encertats de cara 
a cistella. 56 punts no és el nostre 
registre. Ha estat un partit dolent 
on hem dominat tres períodes sen-
cers. No saber tancar el partit i pre-
cipitar-nos en excés en atac quan ho 
teníem tot de cara per tenir-ho con-
trolat ha fet que marxés la victòria i 
se’ns complica molt la lliga. Estem 
molt tocats” va explicar Jodra des-
prés dels 40 minuts. 

Després de la derrota, el CB Cas-
tellar perd el liderat que recupera l’AE-
SE, que aconseguia guanyar al Gavà 
a domicili per 50 a 65 i l’Almeda reta-
lla una victòria després de superar al 
Sedis (56-71). El Sant Joan Despí visi-
tarà el Puigverd aquest diumenge.  

 Albert San Andrés

A la dreta, Jordi pujol, amb el pol pujol al costat i la resta de l’equip. ||  CedidA

Erik perona a l’Open de Sant Cugat de bike-trial. || CedidA

La nissaga de pilots dels Pujol, el Jordi i el Pol, han fitxat per l’escuderia 
semioficial Speedcar, el Tramac Team per disputat el campionat d’Es-
panya i de Catalunya de car-cròs. L’equip, que ja va debutar aquest cap 
de setmana a l’Autocròs de Motorland (Alcanyís) és integrat també per 
Pau Aulet i David Megi i és un projecte a tres anys, per tal d’aconseguir 
bons resultats i sumar títols.  || A.SAn AndréS

El pilot de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, Erik Perona, va aconseguir la cin-
quena posició a la categoria Open Blanc +10 a la prova disputada a Sant 
Cugat, sumant un total de 26 peus, contra una bona part de rivals que 
els superaven en edat.  || A.SAn AndréS

CAR-CROS | c. cataLUnya

BIKE-TRIAL | opEn Sant cUGat

Els Pujol fitxen per l’Escuderia Tramac

Erik Perona, cinquè a Sant Cugat

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  

INFORMÀTICA I TIC

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 €

prescripcions socials

Arribar, mantenir-se i treballar 
junts és l’èxit
Dimecres 11 d’abril · 13 h
Sala d’Actes d’El Mirador

1a Jornada comunitària
de Castellar del Vallès
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Can Vidalet - Cardedeu 5-0
montañesa - Lloret 1-1
Banyoles - La Jonquera 1-1
manresa - fe Grama 1-2
Sant Juan m. - Júpiter 2-1
UE Castellar - Sant Cugat 2-6
Vic - Sabadell B 1-1
Llagostera B - farners 3-4
mollet - manlleu 3-0 

reus Ploms - masquefa 7-1
Caldes m. - Vendrell 4-1
riudebitlles - monjos 1-0
Sant Just - Andorra 8-1
Sant Cugat - HC Castellar 6-2
reus deportiu - Santa Perpètua 6-1
Sentmenat - Bell-lloc 9-6
Juneda - Cerdanyola 2-2

Arrahona - ripollet 1-5
estel - montsant 1-2
Vacarisses - Lliçà 6-3
C. Mataró - FS Castellar 2-2
iSUr - montcada 7-4
Sant Cugat - Sant Joan V. 3-4
Arrels - Lloret 4-2
Premià - fe Grama Ajornat

Sedis - Almeda 56-71
tecla Sala - Collblanc B 65-72
olesa - Claret 72-84
Gavà - AeSe 50-65
Sant Joan despí - La Palma 67-57
Roser B - CB Castellar 63-56
Prat - Viladecans 65-68
Sant Boi - JAC Sants B 86-74

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI pATINS
1a cataLana · GrUp i · J25 tErcEra diviSiÓ · GrUp i · J22 1a cataLana· GrUp ii · J22 1a cataLana · GrUp B · J23

fe Grama 57 25 17 6 2
Ce manresa 46 25 14 4 7
Cf montañesa 43 25 12 7 6
Vic UeC 41 25 10 11 4
Cf Can Vidalet 40 25 10 10 5
Ce farners 40 25 12 4 9
Ue Llagostera B 38 25 10 8 7
Ue La Jonquera 37 25 10 7 8
San Juan At. de m. 37 25 11 4 10
AeC manlleu 36 25 10 6 9
Ce Sabadell B 31 25 8 7 10
Cf mollet 29 25 8 5 12
Cf Lloret 27 25 7 6 12
Ce Júpiter 26 25 6 8 11
Ce Banyoles 26 25 6 8 11
Sant Cugat fC 25 25 6 7 12
fC Cardedeu 25 25 6 7 12
UE Castellar 11 25 2 5 18

iSUr fS 52 22 16 4 2
ripollet fS 50 22 16 2 4
CfS montcada 44 22 14 2 6
fe Grama 42 21 12 6 3
fS montsant 38 22 12 2 8
estel Vallseca 36 22 11 3 8
Ce Vacarisses 35 22 10 5 7
G. Arrahona fSC 32 22 10 2 10
AefS Arrels 31 22 9 4 9
S. Joan de V. fS 30 22 8 6 8
 CfS Ciutat de m. 29 22 9 2 11
Sant Cugat fS 23 22 7 2 13
futsal Lliçà d’A. 19 22 5 4 13
Premià de mar CfS 18 21 6 0 15
Lloret Costa Brava 18 22 6 0 16
FS Castellar 5 22 1 2 19

AeSe  21 18 3
CB Castellar  22 16 6
Bàsket Almeda  22 15 7
Bàsquet Sant Boi   22 15 7
CB La Palma  22 14 8
Collblanc-torrassa B 21 14 7
CB Prat   22 11 11
CB Gavà  22 11 11
Ue Claret  22 11 11
Sedis Hidrology  22 10 12
BC tecla Sala  22 8 14
JAC Sants B  22 7 15
BC Sant Joan despí   22 7 15
CB roser B  22 7 15
nou Bàsquet olesa  22 6 16
CB Viladecans   22 5 17

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp

Cn reus Ploms 55 23 17 4 2
Ll-Llista Juneda 51 23 16 3 4
HC Sant Just 49 23 15 4 4
HC Sentmenat 43 23 14 1 8
Cerdanyola CH 42 23 13 3 7
Ce Vendrell 37 23 11 4 8
reus deportiu 35 23 11 2 10
CH S. Perpètua 31 23 9 4 10
CP monjos 30 23 10 0 13
CP Bell-Lloc 29 23 9 2 12
CP riudebitlles 28 23 8 4 11
PHC Sant Cugat 28 23 8 4 11
Andorra HC 22 23 6 4 13
Caldes montbui 20 23 6 2 15
HC Castellar 20 23 6 2 15
CP masquefa 9 23 2 3 18

Josep Obrador guanya la marxa de Gavà 
L’atleta del club atlètic castellar aconsegueix la victòria, 
mentre que Jordi Graells fa podi a les milles de valldoreix

La localitat de Gavà, va veure com l’actual campió de Catalunya de marxa en veterans, Josep Obrador (foto), 
aconseguia la victòria (24:26,90), sumant a més un nou rècord de club i millor marca personal. El del Club 
Atlètic Castellar va estar acompanyat al podi per José Fructuoso (30:01,70), un maratonià històric del club 
verd als anys 90, que reapareix en la competició, reconvertit a marxador.

D’altra banda, el fondista Jordi Graells va participar en Les Milles de Valldoreix, sobre un circuit d’as-
falt de 4.846 metres. El del CAC aconseguia la tercera posició final (00:16:53) en la categoria de tres milles, 
pel darrere del guanyador Josep Díaz (00:16:09) i de Marc Arriaza (00:16:41).  || A.S.A.

ATLETISME | cLUB atLètic caStELLar

L’esquiador castellarenc Ferran Jaén va aconseguir el títol 
de campió de Catalunya Interclubs U16, després d’impo-
sar-se a l’última competició disputada a l’estació de La Moli-
na (Cerdanya). A la primera mànega de l’eslàlom, el del Club 
Esquí Alpí Pirineu marcava un crono de 49,62 s, 0,62 més 
ràpid que el seu perseguidor i company d’equip, Gerard Fu-
ertes. A la segona, Jaén acabava en segon lloc (+0,93s), pel 
darrere d’Àlex Lalaouna, també del CEAP.

Jaén, de 15 anys, es prepara físicament al Sige de Cas-
tellar, s’enfrontarà ara a la final del títol individual, on espe-
ra aconseguir la victòria, on suma 181 punts després d’acon-
seguir quatre victòries, un segon lloc i una tercera posició 
aquesta temporada. L’esquiador ja va aconseguir la 3a po-
sició a la categoria U14 la temporada passada i ara espera 
entrenar-se a Àustria a l’estiu per a fer el salt al circuit pro-
fessional la pròxima temporada.  || A. SAn AndréS

Ferran Jaén, campió de 
Catalunya d’ski Interclubs

SKI | c. cataLUnya intErcLUBS

Ferran Jaén a La Molina, on entrena i on va aconseguir el títol de campió de Catalunya Interclubs. || CedidA

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 24 març
pepín Valls
09:00   aleví f – UfB JABAC
11:00     prebenjamí B – mercantil Ce
12:15     benjamí B – terrassa
12:15     aleví B – ef Base ripollet Ad
14:00     infantil B – Badia Vallès Ud
16:00    cadet A – manresa Ce
18:00     fem cadet infantil – Cirera

partits a fora
09:00    Sabadellenca Ue -  aleví C 
09:00    rubí Ue -  aleví e 
10:45    Base ripollet -  benjamí d 
11:00    rubí Ue -  benjamí A 
11:30    Sant quirze -  prebenjamí A 
13:30    Base ripollet -  infantil A 
15:00    Sabadellenca Ue -  aleví A 
15:00    Sabadell nord Cf -  cadet B 
19:30    Juv 25 Sept  -  juvenil A 

DIUMENGE 25 març
pepín Valls
10:00     benjamí C – UfB JABAC
10:00     benjamí e – Aristoi fA
11:00    aleví d – Cerdanyola 
11:00    aleví G – Juv 25 Sept
13:00    fem juvenil cadet – manresa 
13:00    juvenil C – ef Barberà
15:00     juvenil B – Can Colapi 

partits a fora
10:00   San Lorenzo Ud -  infantil C 
12:15    Santfeliuenc -  fem inf aleví 
12:30    Sant quirze -  cadet C 
17:00    Jonquera Ue -  amateur A

AGENDA
dEL 16 aL 22 dE marÇ

BàSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 24 març
pavelló puigverd
09:00   premini  – Sant Andreu
16:30     sots 25  – Sant Cugat

partits a fora
12:30    CB Alisos -  sots 21 
18:00    CB Lliçà de Vall -  sots 25 fem

DIUMENGE 25 març
pavelló puigverd
17:00     júnior  – CB tona/osona
19:00    sènior A  – Sant Joan despí

partits a fora
18:00    CB Guinardó -  sènior B 

HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 24 març
pavelló Dani pedrosa
16:00   escola a – Sant cugat
17:00   prebenjamí B – cH mataró

partits a fora
09:30  cp congrés -  iniciació a 
12:00  capellades Hc -  benjamí  
17:00  igualada Hc -  aleví a 
18:30  cp tordera -  infantil B 

DIUMENGE 25 març
pavelló Dani pedrosa
10:00   escola B – Sentmenat
11:00   iniciació B – cp tordera
12:00   prebenjamí a – cp corbera
13:00   juvenil – cp vic

partits a fora
12:00  Shum -  aleví B 
19:00  caldes -  sènior 1 cat

FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 24 març
pavelló Joaquim Blume
12:45   aleví a – Sant Joan despí
15:30   infantil a – n Sabadell
16:45   infantil B – n Sabadell
18:30   sènior a – montsant FS

partits a fora
12:00  Franciscans -  benjamí a
16:20  montmeló -  sènior B
17:00  rubí cEFS -  juvenil a

DIUMENGE 25 març
pavelló Joaquim Blume
10:15  prebenjamí a – G. Serra 
11:30     prebenjamí B – ripollet 
13:30     
juvenil B – cerdanyola

partits a fora
09:00  isur FS -  cadet B
12:00    Sant cugat FS -  aleví B
17:15    cerdanyola -  benjamí B
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Taller d’elaboració de colò-
nies amb plantes aromàti-
ques a la Ludoteca

dissabte 24, a les 11.30 h, s’ha progra-
mat un taller d’elaboració de colònies 
amb plantes aromàtiques a càrrec de 

Santi Soto i Adalú Pereira d’el Vergel 
de las Hadas, Centre de Sensibilització 
Ambiental, formació Agroecològica i 
desenvolupament rural Sostenible. 
Cal inscripció prèvia, a la Biblioteca mu-
nicipal, tot i que  sigui gratuïta. L’activi-
tat tindrà lloc a la Ludoteca municipal.

pastís de xocolata i taronja a 
la cassola al ‘Quins fogons’

Aquesta setmana les noies del quins 
fogons ens porten una recepta per a 
tots aquells que no tinguin gaire infra-
estructura a casa seva o, per a aquells 

a qui els faci mandra engegar el forn. 
es tracta d’un pa de pessic de xoco-
lata i taronja que es cou a la cassola. 
Una recepta ben fàcil i apta per a tots 
els públics. Podeu veure’n el vídeo a 
www.LACtUAL.cat, al facebook de 
quins fogons i al Youtube.

La companyia T.I.C. Escènic estrena 
Aquesta nit tanquem, de Manuel de 
Pedrolo, dissabte a les 21.30 hores, a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu. 
També hi haurà representació l’en-
demà diumenge, a les 18.30 hores. 

La proposta parteix d’un text 
escrit per Pedrolo l’any 1973, quan 
es lluitava contra la dictadura per 
recuperar un sistema de llibertats, 
i recrea una situació sociopolítica 
imaginària i la consegüent revolta 
imaginària sorgida en un teatre ima-
ginari d’una ciutat imaginària en un 
país imaginari que pateix un règim 
repressiu imaginari. “Un moment, 
imaginari?”, diu Jeroni Oller, direc-
tor d’ Aquesta nit tanquem.

L’equip de T.I.C Escènic compta 
amb els actors i actrius Gabriel Ruiz, 
J. M. Roviralta, Ramon Permanyer, 
Eulàlia Vilarasau, Carles Rovira, Do-
lors Ruiz, Jeroni Oller i Clara Soley, 
“que s’incorpora a l’equip d’ac-
trius per primera vegada, ella és 
escriptora i professora”. Repeteix 
per segon cop Dolors Ruiz.

“Abans d’aquesta obra, volia 
fer una comèdia, perquè l’any pas-
sat vam fer ‘La fam’ del Joan Oli-
ver i volia canviar de registre”, 
diu Oller, però a la ràdio va sentir 

tribut a manuel de pedrolo a l’ateneu
t.i.c. Escènic porta 
dissabte a l’escenari 
la novel·la de 
l’escriptor ‘aquesta 
nit tanquem’

  Marina Antúnez

prolífic, “un primera espasa de la 
literatura”, i  en canvi, les seves 
obres gairebé no es coneixen, “tret 
de ‘Mecanoscrit del segon origen’ 
i poques més”. 

Aquesta nit tanquem es va es-
trenar el passat 17 de març a Sent-
menat. L’endemà, es va presentar 
al concurs TACA’M de Caldes de 
Montbui. El 7 d’abril visitarà l’Es-
pai Foc de Sabadell, els dies 21 i 22, 
la sala L’Alternativa, també a la ciu-
tat veïna, i el dia 20 s’està elaborant 
un tastet que acompanyarà l’acte a 
la biblioteca dels  V Premis de lite-
ratura breu L’Actual. 

Aquesta nit tanquem costa 5 
euros pels qui tinguin menys de 20 
anys i més de 60. L’entrada gene-
ral serà de 10 euros. “El 10 % dels 
guanys de totes les obres que es 
facin, tant a Castellar com a d’al-
tres poblacions, es destinaran a 
la caixa de solidaritat d’Òmnium 
i ANC”, diu Oller.  

A través de l’Adelais de Pedrolo 
(la filla de l’escriptor) i Anna Maria 
Vilallonga, T.I.C. Escènic està en con-
tacte amb l’any Pedrolo, “El nostre 
muntatge s’ha inclòs al programa 
d’activitats que es fan a l’escriptor 
per homenatjar-lo”.  

que enguany se celebra l’any Pe-
drolo, i “vaig rellegir una obra 
que tenia feia temps al calaix”, 
d’aquest autor, titulada Homes i no, 
també va revisitar altres obres i, per 
casualitat, “vaig veure la sinop-
si d’‘Aquesta nit tanquem’ i m’hi 
vaig decidir”, i en va fer l’adaptació. 

Tot i ser una obra del 1973, el 
tema d’aquesta obra segueix vigent. 
“Sembla que el temps no hagi pas-
sat, que estiguem en temps del 
franquisme i repressió”, expres-
sa el director. “Avui estem patint 
això mateix, és colpidor”.

Amb aquest muntatge teatral, 

T.I.C. Escènic presenta una obra 
denúncia “d’un règim autoritari, 
és una obra constatadora d’uns 
fets”. És una proposta crua, espe-
cial, no és una comèdia. “L’espec-
tador  que vingui a veure l’obra  
s’animarà a posicionar-se: ens 
quedem així o fem alguna cosa?”. 
Segons Oller, cadascú des del seu 
àmbit, hi pot fer alguna cosa, tot-
hom s’hauria de moure, “si ets mí-
nimament sensible al que està 
passant avui”.

El llenguatge que utilitza Pe-
drolo en aquesta obra és planer i 
s’assembla a l’actual, “tret d’alguns 

Actors i director del muntatge teatral ‘Aquesta nit tanquem’, l’adaptació d’una obra de Manuel de pedrolo. || J.V SerrA

El muntatge comptarà 
amb música d’Ovidi 
Montllor, que també vol 
ser homenatjat per la 
companyia teatral

condicionals, que funcionaven 
de manera diferent, als anys 70”.  

T.I.C. Escènic s’ajuda, en la po-
sada en escena, de la projecció pun-
tual de diapositives i de la música 
d’Ovidi Montllor. “Hem escollit 
fragments de cançons del músic 
de l’any 1973 - 74 sobre la temàtica 
que es toca en cada moment”. En 
aquest sentit, la companyia de tea-
tre castellarenca també vol fer un 
tribut a l’Ovidi, de la mateixa ma-
nera que el fa a Pedrolo. “Tots dos 
van ser personalitats incòmodes, 
que molestaven, i se’ls va silenci-
ar”. Pedrolo era un escriptor molt 

Activitats
Biblioteca 
Antoni Tort

Taller d’elaboració de 
colònies amb plantes 
aromàtiques

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

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

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

montse Gatell escriu sobre 
maria Barbal, a alpha
La revista xilena publica un article sobre l’estudi que la filòloga 
castellarenca fa de l’obra ‘pedra de tartera’

La revista Alpha, una publicació xilena de l’àmbit 
literari i cultural, ha publicat un article de la filòlo-
ga Montse Gatell titulat  “Guerra Civil Española y 
condición de la mujer en la novela catalana Pedra 
de Tartera, de Maria Barbal”. Aquest  article és 
una de les propostes que Gatell, especialista en 
estudis literaris, escriu en el camí per a defensar, 
a l’abril, la seva tesi doctoral: “Cicle del Pallars de 
Maria Barbal. Memòria de la Guerra Civil i l’èxode 
rural”, sota la direcció de Teresa Iribarren. “Una 
de les tasques a fer en el camí de la tesi és par-
ticipar en congressos especialitzats i publicar 
articles en revistes d’impacte internacional”, 
diu Montse Gatell. La seva tesi fa una anàlisi lite-
rària de cinc obres de l’escriptora Maria Barbal 
de l’anomenat “cicle del Pallars” i que, fins ara, 
s’han estudiat amb un enfocament que privilegia 
“el territori com a teló de fons d’unes històries 
determinades”. 

Barbal situa la ficció en l’àmbit rural d’al-
ta muntanya del Pallars. “Jo en faig una aproxi-
mació des de les narratives de la memòria”. En 
aquest sentit, demostra que la literatura es con-
verteix en un instrument per a recuperar la me-
mòria històrica. 

La tesi estableix dos eixos estructuradors 

en els relats: la Guerra Civil i l’èxode rural, a par-
tir d’uns elements que constitueixen la memòria: 
l’oblit, el silenci, el trauma i el dol, la condició de víc-
tima i la del testimoni. “És una anàlisi textual de 
les obres a través d’aquests elements articula-
dors de la memòria, que serveixen a Barbal per 
crear una ficció literària i per recuperar la me-
mòria col·lectiva”.  L’aproximació que fa Gatell és 
innovadora perquè l’acadèmia de les lletres catala-
nes no s’ha ocupat, encara, d’articular i sistematit-
zar l’estudi de la literatura de la Guerra Civil. “La 
meva tesi ajuda a omplir aquest buit i reclama 
la urgència d’establir un estudi acadèmic sobre 
la Guerra Civil com a tema literari i cultural”.

L’article a Alpha se centra en l’estudi de Pedra 
de tartera, novel·la d’èxit de crítica i lectors.  “Amb 
aparent senzillesa, explica la vida d’una pagesa 
del Pallars”. L’article, com la tesi, està sostingut 
en un discurs de gènere: “la història de la Conxa 
no és intercanviable per la història d’un home”, 
posa l’accent en la construcció del discurs d’una veu 
subalterna que, per la seva condició de dona, es veu 
relegada al silenci davant els efectes de la guerra i 
la repressió i, d’altra banda, “s’eleva per denunci-
ar la subordinació de les dones i el sotmetiment 
a l’ordre patriarcal”.  ||  mArinA Antúnez

MUNTANyA | LLiBrE

‘Cims i miradors de 
Montserrat’,un nou 
llibre d’Òscar Masó

Òscar Masó, muntanyenc, gran co-
neixedor del parc de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, escalador i soci del 
Centre Excursionista de Castellar, ha 
presentat un llibre titulat ‘Cims i mi-
radors de Montserrat. Caminades’, 
publicat per Farell Editors i que ja es 
pot trobar a les llibreries. La màgi-
ca muntanya de Montserrat atresora 
més de mil cims, però només un per-
centatge molt petit són accessibles 
a peu. En el llibre de Masó, s’inclouen 
16 excursions que tenen com a objec-
tiu principal l’ascensió de 16 cims de 
la muntanya de Montserrat. Es tracta 
de turons, talaies i miradors amb en-
titat pròpia que gaudeixen d’unes vis-
tes extenses i meravelloses i que són Maria Barbal, escriptora i centre d’interès de la tesi de Gatell.  || CedidA

El passat 21 de març, més d’una vintena de persones van celebrar, per segon any 
consecutiu, un acte al voltant del Dia Mundial de la Poesia a la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort. La proposta es va iniciar amb l’exposició de Martí Siscart i Jesús 
Gómez, que van explicar quin és el seu procés creatiu a l’horad’escriure poesia i 
van llegir poemes propis. A continuació, es va donar la paraula als assistents que 
van voler llegir poemes propis i d’autors coneguts. Es va crear molt bon caliu i 
l’any que ve es vol repetir l’experiència.   || m. A.

BIBLIOTECA | dia mUndiaL dE La poESia

Poesia ben viva a la Biblioteca Antoni Tort

BREUS

assolibles a peu.  Alguns són molt cone-
guts i d’altres força ignorats, però tots 
comparteixen una ubicació i uns paisat-
ges excepcionals. El llibre també expli-
ca diferents elements naturals i humans 
dels itineraris, com agulles, balmes, edi-
ficis o fonts,  ||  m. A.
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Marama va néixer d’una gota, sem-
blant a una llàgrima i daurada com la 
lluna. I d’aquesta gota, que va caure 
d’un núvol enmig de la sabana, va 
sorgir l’esperança per a tot un con-
tinent sencer, l’Àfrica. La història, 
que recrea un conte de Josep Lluís 
Badal i que ha estat interpretada 
per actors d’Artcàdia, el Cor Sant 
Esteve i Di-versions Cor de Gòspel, 
va captivar diumenge l’Auditori Mu-
nicipal, totalment ple. El públic, en-
tendrit i emocionat, va acabar dem-
peus, ballant ritmes senegalesos.

Darrere de l’obra musical ‘Ma-
rama o la flor de l’esperança’ hi ha 
dos anys de feina molt intensa i un 

Emocions amb ‘marama 
o la flor de l’esperança’ 

L’espectacle es va portar a l’Auditori  de la mà de la Fundació Main i l’Associació Afrocatalana d’Acció Solidarià. || q. PASCUAL

El concert, que van 
oferir el cor Sant 
Esteve i di-versions, 
recrea un conte de 
Josep Lluís Badal 

viatge. Mariona Mas, una de les im-
pulsores, explica que les cançons 
tradicionals que les corals castella-
renques van interpretar, van estar 
recollides a poblats africans, on les 
famílies les canten en el seu dia a dia.

Una vegada es van portar a Ca-
talunya, van ser traduïdes i arran-
jades desinteressadament per cinc 
autors. L’espectacle, engendrat per 
Cantem Àfrica, és un projecte que, a 
través de la Fundació Main i l’Asso-
ciació Afrocatalana d’Acció Solidà-
ria, recull diners per una causa soli-
dària a través de la música.

Les deu cançons africanes, que 
són de quatre cultures diferents, 
han estat treballades durant dos 
mesos pel Cor Sant Esteve. “És una 
feina difícil, de picar pedra, però 
els nens són esponges”, valorava 
Jaume Sala, director de la Coral, 
respecte al repte que van empren-
dre els alumnes amb aquesta obra. 
I hi afegia un contrapunt perfecci-
onista: “Aquest concert ha sigut 
l’estrena i si ho tornéssim a fer 
segur que sortiria millor”.

A dalt de l’escenari els cors 

MúSICA | cantEm àFrica

van estar acompanyats per piano i 
també per dos músics africans, que 
van injectar ritmes desconeguts pel 
públic de l’espectacle. “Cada país 
té el seu ritme. Quan soc aquí i 
sento el del meu poble de Sene-
gal, m’emociono, perquè és meu i 
forma part de la meva vida”, cons-
tata Touty Mane, cantant i ballari-
na, que, després de l’espectacle va 
reconèixer que la convivència artís-
tica entre les dues cultures musicals 
li ha resultat impactant i positiva.

L’altre artista africà, el mo-
çambiquès Okymonie Bamba, 
també s’identifica amb el seu con-
tinent a través de la música: “La 
nostra musica transmet un sen-
timent d’alegria i de bona convi-
vència, la veritable imatge d’Afri-
ca. Les persones la poden sentir 
present aquí”.

Al maig, d’aquest projecte, que 
ja compta amb dos llibrets de parti-
tures, en sortirà un CD amb les can-
çons enregistrades, que es comerci-
alitzarà juntament amb l’edició del 
conte de Josep Lluís Badal, amb il-
lustracions. 

 Guillem plans

Dissabte, es va dur a terme la tercera edició dels Petits Concerts de 
Sant Josep, que enguany organitzava Acció Musical Castellar, amb 
la col·laboració d’Artcàdia, dels Gegantets El Sol i la Lluna de l’ETC 
i l’Ajuntament. Més de 200 persones van gaudir de la proposta mu-
sical. Els grups de violoncels, pianos i guitarres i el cor Petits músics, 
van marcar la primera part. Després d’una pausa amb xocolata i el 
ball dels gegantets, a la segona part, va actuar l’orquestra i la banda 
infantil Artcàdia i el grup de cambra Els Mussols, i dos grups joves 
de combo modern.  ||  m. Antúnez

La Gran Ballada de la Roda del Vallès va atraure més d’un centenar 
de persones, diumenge al matí, a la plaça del Mirador. Per a l’ocasió 
es van convidar diverses colles de Lliça d’Amunt, Montmeló i l’Amet-
lla del Vallès. Durant el matí, les colles de totes les edats van alternar 
balls per aportar dinamisme. I tal com es va acordar a la Junta del 
Ball de Gitanes del Vallès, cada colla va ballar tres de les peces tra-
dicionals. Albert Cornet, de la colla de Castellar, es mostrava agra-
ït:  “els pobles que han vingut han col·laborat molt i gràcies a ells 
hem tingut una gran varietat”.  ||  G. PLAnS

Petits concerts en 
una matinal familiar

Més de 100 persones a 
la ballada de Gitanes

El grup de petits músics als ‘petits concerts de Sant Josep’. || m. A.

La colla de Mitjans de Lliçà d’Amunt balla a la plaça del Mirador. || G. PLAnS

ACCIó MUSICAL CASTELLAR | Sant JoSEp

GRAN BALLDA | BaLL dE GitanES

VOTA! 
Tu decideixes

• per Internet: 
 www.castellarvalles.cat/boxpopulivotacions
 amb el codi identificatiu que has rebut a casa.
• Al Servei d’Atenció Ciutadana: 
 de dl. a dv. de 8.30 a 20.30 h excepte festius.

•	 Al	Mercat	Municipal: 
    ds. 24 de març, de 10 a 14 h.
•	 A	la	Fira	de	Sant	Jordi (pl. d’El mirador): 
    dl. 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

consulta la guia de votacions al web http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli
Tens temps fins al 23 d’abril!
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cultura

El proper 2 d’abril es commemora el dia Internaci-
onal del Llibre Infantil. Per a celebrar aquesta efe-
mèride, la Biblioteca Antoni Tort ha organitzat, un 
any més, una lectura de textos escrits per a nens 
i nenes de Castellar. L’acte està previst per al pro-
per divendres, 6 d’abril,a les 18 hores. 

La crida que la biblioteca ha fet es dirigeix als 
infants d’entre 6 i 13 anys. Tots ells poden escriure 
un conte o un poema d’una llargada màxima d’un 
foli  DIN A4. S’ha d’entregar al servei o bé enviar-lo 
per correu electrònic a mimopm@diba.cat, abans 
del 3 d’abril. Sobretot, cal escriure bé el nom i cog-
nom a l’escrit i una adreça electrònica o bé un te-
lèfon de contacte, per tal que les responsables de 
la biblioteca puguin posar-se en contacte amb els 
petits escriptors. 

Els participants podran llegir en públic la seva 
creació literària i, posteriorment, podran gaudir 
d’una tertúlia infantil i juvenil que s’ha organitzat.  

El Dia Internacional del Llibre Infantil es va 
instaurar per commemorar el naixement de Hans 
Christian Andersen. Com cada any, el Consell Ca-
talà del Llibre Infantil i Juvenil i les altres tres sec-
cions de l’OEPLI (Consejo General del Libro Infan-
til y Juvenil, Asociación Galega do Llibre Infantil 
e Xuvenil i Galtzagorri Elkartea), celebren aquest 
dia en un gran nombre de poblacions amb activi-
tats relacionades amb la promoció de la lectura. 
El missatge d’enguany és del poeta Sergey Mak-
hotin.  ||  m. A.

Els infants escriuen i reciten
El dia internacional del Llibre infantil a la Biblioteca antoni tort

BIBLIOTECA MUNICIpAL | convocatòria

Satisfactòria actuació dels 
capgirats a Terrassa 

CASTELLERS DE CASTELLAR | actUaciÓ

Els Capgirats, a Terrassa. || CedidA

El passat 18 de març, els Caste-
llers de Castellar van actuar a la 
festa major del barri de Can Palet, 
a Terrassa. “Aquesta va ser la se-
gona actuació de la temporada 
fora de casa”, deien els Castellers 
de Castellar.

La colla castellarenca va fer 
un 4 de 6 amb agulla, dos intents 
desmuntats del 2 de 6, un 4 de 6, 
va carregar un pilar de 5 i, per aca-
bar, va fer un pilar de 4 per sota. 
“Cal destacar que portar un 4 
de 6 amb agulla és una aposta 
forta per a la colla, ja que reque-
reix molt volum de pinya”, van 
afirmar els Capgirats.

“El pilar de 5 és la cons-
trucció més complicada que 
ha descarregat la colla en tota 
la seva història”. El van aconse-
guir en l’última actuació de la tem-
porada passada, però aquest diu-
menge va fer llenya poc després 
que l’enxaneta fes l’aleta. Malgrat 
tot, el plantejament de l’actuació, 
amb l’estrena inclosa al tronc del 
pilar de 5, demostra que, aquesta 
temporada, els de Castellar estan 
preparats i volen superar els seus 
millors resultats.  ||  m. A.

CONTES | inFantiL

La pepa Florida va visitar la 
Biblioteca

Dissabte 17 de març, la conta contes Sílvia 
Ricart, artísticament anomenada com a Pepa 
Florida, va visitar la Biblioteca Antoni Tort per 
explicar un seguit de contes al voltant d’ ‘El 
tresor més gran’.En concret, va ensenyar als 
menuts tres cofres plens de joies i monedes 
amagats en illes desertes o al fons del mar, 
però el tresor més gran de tots, el que té més 
valor, és el de tenir amics amb qui passar 
estones de tots els colors.   ||  redACCió
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DESTAQUEM EXpOSICIONS

agenda del 23 de març al 5 d’abril de  2018

DivEnDrES 23 
 
 
21 h - CINEMA 
Cinefòrum:  
Una mujer fantástica 
auditori municipal 
org.: club cinema 
castellar vallès 
 
 
 
DiSSAbtE 24 
 
 
11.30 h - TALLER 
Elaboració de colònies amb  
plantes aromàtiques 
places limitades. inscripció gratuïta 
a la Biblioteca municipal 
Ludoteca municipal 
org.: El vergel de las 
Hadas, Ludoteca municipal i 
Biblioteca municipal 

20 h - pROpOSTA 
Missa de Rams 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve 

21.30 h - TEATRE 
Aquesta nit tanquem 
Basada en l’obra de manuel de 
pedrolo 
Sala de petit Format de l’ateneu 
org.: t.i.c. Escènic 

22.30 h - BALL 
Festa de primavera 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: tot Ballant i pas de Ball
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DiuMEngE 25 
 
 
06 h -  EXCURSIONISME 
28a Travessa de Castellar a 
Montserrat 
Sortida del local del cEc 
org.: centre Excursionista de 
castellar 

10 h i 12 h - pROpOSTA 
Benedicció, processó i celebració 
de l’Eucaristia 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve 

12 h i 16.30 h - CINEMA
Cinema familiar: Cavernícola 
auditori municipal 
org.: ajuntament 

18 h - BALL
Ball a càrrec del Grup Sol de Nit 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: amics del Ball de Saló 

18.30 h - TEATRE 
Aquesta nit tanquem 
Basada en l’obra de manuel de 
pedrolo 
Sala de petit Format de l’ateneu 
org.: t.i.c. Escènic 

18.45 h - CINEMA
C’est la vie! 
auditori municipal 
org.: ajuntament 

20 h - pROpOSTA 
Benedicció i celebració de  
l’Eucaristia 
capella de montserrat 
org.: parròquia de Sant Esteve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DillunS 26 
 
 
de 17 a 20.30 h - pROpOSTA 
Donació de sang 
Local del cEc 
org.: Banc de Sang i teixits 
 
 
 
DijouS 29 
 
 
19.30 h-  pROpOSTA 
Missa i Cants de la passió 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve 
 
 
 
DivEnDrES 30 
 
 
matí - pROpOSTA 
16a Trobada de primavera 
Ermita del puig de la creu 
org.: amics del puig de la creu 

19.30 h - pROpOSTA 
Via Crucis 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve 
 
 
 
DiuMEngE 01  
 
 
10 i 12 h - pROpOSTA 
Eucaristia de pasqua 
Església de Sant Esteve 
org.: parròquia de Sant Esteve  

18 h - BALL 
Ball a càrrec de Xarop de Nit 
Sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: amics del Ball de Saló 
 
 
 
 
 
 
 

20 h - pROpOSTA 
Eucaristia de pasqua
capella de montserrat
org.: parròquia de Sant Esteve 
 
 
 
DiMEcrES 04 
 
 
09.30 h - SORTIDA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut 
Sortida des de la porta del cap 
org.: ajuntament i àrea 
Bàsica de Salut

19 h - CONFERÈNCIA 
Escola de pares i Mares:  
“Orienta’t en família” 
Sala Lluís valls areny d’El mirador 
org.: ajuntament i pEc 
 
 
 
DijouS 05 
 
 
18.30 h - CONFERÈNCIA 
“Tenim algun pla?”, a càrrec de 
Jaume Barberà 
Sala d’actes d’El mirador 
org.: ajuntament 

16a Trobada de 
primavera
divendres 30 · matí 
Puig de la Creu

Per a celebrar el divendres 
Sant, els Amics del Puig de 
la Creu han programat la 
16a trobada de Primavera. 
A les 8 hores es farà la litúr-
gia de les hores, a les 9 h 
s’obriran les portes perquè 
tothom qui ho vulgui pugui 
visitar l’ermita. Hi haurà 
ofrena de llànties, palmes 
i  flors boscanes. A les 9.30 
h tindrà lloc el via crucis. A 
les 10.30  h, l’esmorzar po-
pular amb torrades amb 
oli i sal. A les 12 h, el Cor 
de Cavallers s’encarrega-
rà dels Cants de la Passió 
i, a les 12.30 hores, es farà 
l’audició musical del Stabat 
mater. Les activitats són 
obertes a tothom. 

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
org.: Biblioteca municipal Antoni tort

“Consum com som”
fins al 26 de març, de 10 a 20 h 
espai Sales d’el mirador 
org.: Ajuntament

Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares
ermita de Sant Pere d’Ullastre · Visites concertades: 650008074

Exposició “Imatge i migració”
del 2 al 13 d’abril, de 08.30 a 20.30 h · espai Sales d’el mirador
organització: Ajuntament
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FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
divEndrES 23 CATALUNyA 
diSSaBtE 24 VILà 
diUmEnGE 25 VILà 
diLLUnS 26 CASTELLAR 
dimartS 27 yANGÜELA 
dimEcrES 28 CASANOVAS 
diJoUS 29 yANGÜELA 
divEndrES 30 yANGÜELA 
diSSaBtE 31 yANGÜELA 
diUmEnGE 01 yANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“La poesia es nodreix del passat, però de vegades endevina el futur”
Adrienne Rich

@eulalia.franquesa @willieroman @pakodelic
Per Sant Josep, crema La darrera nevada de l’hivern Puig de la Creu

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

penúltima

Maria Espejo Estepa 
85 anys  · 16/03/2018
Silvia Millan Ortega
55  anys  · 17/03/2018
Josep Maria Espier peruga
82 anys  · 17/03/2018
María Martínez Ortega
84 anys  · 18/03/2018

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

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

Un altre dels conjunts musicals sorgits al nostre poble. Aquests són “Los Jóvenes”, tocant al que 
era la sala de l’Ateneu, al lloc on és ara l’Auditori. Per l’esquerra, Joan Roca, piano, Ricard Carner, 
guitarra, Cecili Mussons, saxo, Joan Coll, bateria i Melcior Giralt, baix. La sala, renovada després 
de la inauguració de l’Ateneu, tenia l’amfiteatre escalonat i la platea plana per fer-hi ball, tal com 
havia sigut abans de la guerra.  || fonS: PAqUitA AntoneLL  || ArxiUHiStoriACASteLLAr@GmAiL.Com ||  

fACeBook.Com/ArxiUHiStoriA 

Los Jóvenes a la sala-teatre de l’Ateneu, vers 1961-62

Sin rodeos

El cuaderno 
de Sara

COMÈDIA
Versió original (castellà)

AVENTURES. INTRIGA
Versió original (castellà)

15 d’abril
18.45 h

8 d’abril
17.00 h i 19.00 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Cavernícola C’est la vie!

12.00 h i 16.30 h
18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

25 de març 25 de març

Versió en català • 2018
Durada: 89 min
país: regne Unit
Direcció: nick park

Versió doblada • 2017
Durada: 115 min
país: França
Direcció: olivier nakache, Eric toledano
Repartiment: Jean-pierre Bacri, vincent 
macaigne, Kévin azaïs, Eye Haidara, 
Suzanne clément, Gilles Lellouche, etc.

Sinopsi: Un humà i un porc 
senglar són els protagonistes 
d’una aventura on l’Edat 
de pedra i la de Bronze 
competeixen per fer-se un 
lloc a la història. Hauran 
d’ajudar la seva tribu a vèncer 
el malvat nooth, jugant-s’ho 
tot en un partit de futbol.

Sinopsi:  max ha organitzat centenars de 
casaments, i ara prepara una boda de luxe 
en un castell francès del segle Xviii. Ho ha 
coordinat tot per tal que la celebració sigui 
un èxit. però el resultat s’aguanta per un fil. 
a qui confiaries la festa més important de 
la teva vida?

comèdia d’animaciÓ comèdia

PIPA // Raça creuada · Pèl curt · Adulta · Feme-
lla En adopció des de 07/14 (adopció solidà-
ria)

GEORGE // Raça creuada · Pèl curt · Adult · 
Mascle · En adopció des de 03/18

ARUBA // Raça europea · Pèl curt · Adult
Femella · En adopció des de 03/18

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
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la contra

Núria Santander

Fa milers d’anys que 
existim i encara no 
sabem ser feliços

Instructora de ioga, relaxació i gestió emocional

q
. P

A
S

C
U

A
L

De forma totalment autodidacta, s’ha anat formant en 
ioga, relaxació i gestió emocional i admet que li queda 
molt per aprendre. També reconeix que els seus millors 
professors són els alumnes, dels quals aprèn molt dia a dia

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
equanimitat
Un defecte que no pots dominar?
tinc molts defectes i l’equanimitat 
m’ajuda
La teva paraula preferida?
tendresa
Quin plat t’agrada més?
espaguetis al pesto
Un color
Verd
Un llibre?
‘el Yogui’ de ramiro Calle
Un grup?
karunesh
Una pel·lícula?
‘La font de la vida’ de darren Aronofsky
Un objectiu?
estar en el present
Un viatge pendent?
filipines
Un comiat?
nàmaste

”

“

· Quan et vas començar a interes-
sar per la cultura oriental?
Quan tenia 18 anys, al meu pare el 
van haver d’intervenir urgentment 
en una operació a cor obert. Quan es 
va començar a recuperar, que va ser 
d’una forma difícil, una de les prime-
res coses que va haver de tornar a fer 
de nou és a saber respirar  i tornar-se a 
agafar a la vida. Mentre estava a casa, 
va començar a llegir un llibre de Ra-
miro Calle, que el vam compartir.  Lla-
vors em vaig començar a interessar 
d’una forma molt autodidacta i, casu-
alitats de la vida, Calle va començar a 
fer un programa per televisió on do-
nava tècniques sobre la respiració, 
asanes, ioga... Al meu pare li gravava 
amb vídeo i després ho practicaven 
anant per la muntanya.

· Vas contactar amb aquest mes-

tre de ioga, Ramiro Calle?
Justament, Calle em va arribar a 
donar classes al seu centre Shadak 
de Madrid. A Castellar, una pare-
lla  de la qual recordo que la senyo-
ra era francesa, va obrir un centre i 
vaig començar a fer algunes classes. 
Després me’n vaig anar a Barcelona 
a estudiar art dramàtic i comunica-
ció. També feia classes de ioga, com 
una forma d’autoconeixement, per-
què m’agradava.

· Quan vas pensar a dedicar-t’hi 
més seriosament?
Vaig començar a  fer tallers i alguns 
cursos i alguns mestres em deien de 
dedicar-m’hi. Vaig pensar que potser 
tenien raó. Vaig voler aprofundir i em 
vaig preparar amb un ‘ashram siva-
nanda’, un amic que té el centre ‘Om 
Shanti’ a Mèxic i ara tot just acaba 
d’obrir-ne un a Catalunya em va ense-
nyar molt. He anat aprenent de mol-
tes persones que m’he  anat trobant.

· No hi ha uns estudis oficials 
de ioga? 
Necessites formació. Ara el tema 
està més regulat. Tinc el títol homo-
logat per la Generalitat des de fa tres 
anys. Suposo que ho van fer per evi-
tar intrusismes.

· Què ens aporta el ioga?
El ioga busca equanimitat, equilibri, 
benestar, plenitud i aquesta consci-
ència que estem aquí i ara i intentar 
que la ment no estigui tan dispersa, 
que no estigui tant en el passat que 
ens porta a estar més deprimits o fi-
xada en el futur que ens pot portar  
l’angoixa. I també ens porta un au-
toconeixement i autorealització per-
sonal com a ésser humà.
 
· També suposa un equilibri entre 
exercici físic i espiritualitat?
És un mètode psicofísic. A part 
d’aquest equilibri per buscar l’equa-

nimitat, el ioga busca la millora com 
a ésser humà. Els humans  ens pen-
sem que ho sabem tot i portem mi-
lers d’anys com a espècie humana i 
resulta que encara no sabem ser fe-
liços, encara no sabem deixar de ma-
tar-nos o asseure’ns o saber dialogar. 
A Orient, porten molts més anys tre-
ballant sobre si mateixos i a Occident 
hem fet tot el contrari

· Com detectes que una persona 
està practicant ioga?
Ho faig automàticament. Ho veig pel 
cos, per la forma de respirar i per la 
presència. Això no vol dir que hagis de 
fer ioga per sentir-te bé. El meu pare, 
per exemple, quan el veig a l’hort prac-
ticant amb la terra és com una mena 
de meditació amb acció. Està tan atent 
al que està fent que és com una mena 
de meditació. Hi ha un estudi que diu 
que el 74% dels nostres pensaments 
són fantasies, il·lusions o expectati-
ves però realment no estem presents.

· On va néixer el ioga?
L’autèntic bressol del ioga és Bena-
rés. Allò és espectacular i encara que 
no t’agradi tot aquest món, hi entres 
de seguida quan estàs allà.  Tenen 
molt respecte per la vida i per la mort. 
Saps aquell minut de la teva vida que 
diuen que veus quan et mors? Doncs 
a Benarés veus la vida i la mort en el 
mateix moment.

· Al centre Karuna quin tipus de 
ioga practiqueu?
Fem el ioga tradicional, que és el raja 
ioga, que és la ciència del control del 
cos i de la ment. I aquí entraria el 
“hatha” ioga amb les seves asanes, 
les seves postures amb aquesta part 
psicofísica.

· Ets amant de la cultura oriental?
M’apassiona. M’agrada molt el tema 
de l’autoconeixement a través de mol-
tes corrents com el taoisme, medita-
ció zen o el sufisme. 

  Jordi Rius


