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DEL 6 AL 12 D’ABRIL DEL 2018

Setmanari d’informació local

Actualment, la població de la vila està composta per 12.186 dones i 11.860 homes. En la imatge, un nombrós grup de castellarencs i castellarenques passegen per la fira de Sant Josep passada. || q. pascual 

Ja som 
24.000

població | p 02 i 03

Segons la darrera actualització 
del padró de l’ajuntament, 
castellar del Vallès suma 
24.046 habitants

Una castellarenca 
mor apunyalada pel 
seu gendre a Sabadell

Ferran Jaén, 
Campió de 
Catalunya d’esquí

eSportS | p13 SUcceSSoS | p06
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tema de la setmana padró municipal

DIUMENGE 8 D’ABRIL · 12 h
PLAÇA DE CATALUNYA

Hi haurà bosses de colors a preus populars.
Recomanacions: vine vestit de blanc i amb 
calçat còmode, i porta les teves ulleres per 
protegir-te els ulls!

Organització: 
Ajuntament (Castellar Jove) i Urban Events 

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

Castellar del Vallès ja ha arribat als 
24.000 habitants, segons reflecteix 
la darrera actualització del Padró 
de l’Ajuntament. El municipi va re-
gistrar el 2017 el creiexement posi-
tiu interanual més elevat dels dar-
rers 10 anys, amb un augment total 
de 270 persones, un 1,14% més res-
pecte l’any anterior. Aquest fet situa 
la població, a 1 de gener de 2018, en un 
total de 24.046 habitants, dels quals 
12.186 són dones i 11.860 són homes. 
“Crec que és una bona notícia, per-
què amb la crisi vam perdre pobla-
ció i ara hem recuperat habitants 
però hem de ser molt realistes amb 
l’anàlisi demogràfic del nostre mu-
nicipi”, considera l’alcalde de la vila, 
Ignasi Giménez. 

El flux migratori és pràctica-
ment l’únic motiu del creixement de la 
població en aquest darrer any. Durant 
el 2017, es van produir 1.275 altes per 
canvi de residència dins l’Estat espa-
nyol, altes procedents de l’estranger 
o altes tramitades d’ofici, mentre que 
es van registrar 1.004 baixes per can-
vis de residència dins el mateix Estat 
espanyol, per anar a viure a l’estran-
ger o per baixes d’ofici.

Pel que fa a la procedència de 

castellar supera els 24.000 habitants
el canvi de residència 
explica l’augment 
de població ja que el 
creixement natural 
és quasi nul 

  Cristina Domene

DEmogrAfiA | població

les altes per canvi de residència, es 
manté la tendència dels darrers anys: 
quasi un 60% de la nova ciutadania 
prové del Vallès Occidental (princi-
palment Sabadell, en un 39%), un 22% 
arriba de la resta de Catalunya (amb 
un 8% que ho fa directament des de 
Barcelona capital), mentre que un 
9% procedeix de la resta de l’Estat 
espanyol i un altre 9% de països es-
trangers. Pel que fa a les baixes, la 

majoria (56%) opta per marxar a al-
tres municipis del Vallès Occidental 
(dels quals, un 33% ho fa a Sabadell), 
un 25% ho fa a altres municipis cata-
lans, un 13% se’n va a viure a altres 
poblacions de la resta d’Espanya i 
un 5% emigra a l’estranger.

“Un volum de gent continua 
optant per venir a Castellar i això 
significa que la vila continua sent 
atractiva però a la vegada també 

constatem que comencem a tenir 
certa pressió pel que fa a l’habitat-
ge, especialment de lloguer, aquí a 
Castellar i el preu durant els últims 
mesos ha pujat d’una manera preo-
cupant. Ara més que mai és impor-
tant fer política d’habitatge i neces-
sitem un compromís per part de la 
Generalitat i de l’Estat”.

En canvi, el creixement natu-
ral (és a dir, la diferència entre nai-

xements i defuncions) ha estat pràc-
ticament inexistent: es van registrar 
165 naixements, el que equival a la 
xifra més baixa dels darrers 10 anys. 
Per contra, es van anotar 160 defun-
cions. “El creixement natural és 
pràcticament inexistent i això no 
és una bona notícia perquè a la llar-
ga provoca un envelliment de la pi-
ràmide d’edat. Hem de fomentar la 
natalitat”.

EVoLUCiÓ i CrEiXEmENT DE LA poBLACiÓ 1900 - 2018
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Font: padró municipal d´habitants a 1 de gener de 2018

Habitants24.046

917 Variació

Creixement 1900 - 1950
+418 habitants

Creixement 1950 - 1980
+7.089 habitants

Creixement 1980 - 2010
+12.111 habitants

Creixement 1910 - 2018
+917 habitants
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padró municipal actualitat

estructura de la població

Pel que fa a la piràmide d’edats, 
continua la tendència de l’envelli-
ment de la població respecte els 
darrers anys. 

La mitjana d’edat de la ciuta-
dania a Castellar és de 40,83 anys, 
superior a la registrada al munici-
pi fa quatre anys (que era de 39). 
Prenent com a referència les dades 
del padró de 2008, s’han incremen-
tat les franges de 40 a 59 anys, de 
60 a 79 anys i de 80 o més anys. En 
canvi, disminueix la franja de 20 a 
39 anys i es manté la dels menors 
de 20 anys. 

Si es fixa el focus en la pobla-
ció menor de 20 anys, la franja de 
0 a 4 anys ha disminuït molt signifi-
cativament des del 2008.  En canvi, 
la franja de 5 a 9 anys es manté. De 
10 a 14 anys la població s’ha incre-

mentat significativament i de 15 a 19 
anys també és més elevada. 

població estrangera

Castellar manté un registre molt 
baix de població de nacionalitat 
estrangera, concretament de  965 
habitants, el que equival a un índex 
d’immigració estrangera del 4,01%, 
pràcticament 10 punts per sota del 
de Catalunya (que era del 13,78% el 
2017) i 6 per sota del de la comarca 
(9,68 % també el 2017). “Continua 
sent molt baix, som el municipi 
de més de 20.000 habitants de 
tot Catalunya amb el nivell d’im-
migració més baix i això està re-
lacionat amb la dificultat d’ac-
cés a la nostra vila, segurament 
busquen una facilitat de conne-
xió molt més potent de les que 
podem oferir a Castellar”, diu 

l’alcalde Giménez.
Amb tot, s’observa un repunt 

en el creixement de la població es-
trangera en els darrers tres anys. 
Aquesta ha augmentat en el dar-
rer any en 69 habitants (un 7,7%), 
i en 113 habitants des de l’any 2015 
(13,26%). Les procedències de la po-
blació de nacionalitat estrangera a 
Castellar es mantenen molt esta-
bles respecte anys anteriors. Pre-
domina principalment la població 
originària del continent americà 
(43,32%). A continuació, segueixen 
les nacionalitats de procedència 
europea (33,78%), africana (12,85%) 
i asiàtica (10,05%). Per estats, la po-
blació de nacionalitat estrangera  
amb més habitants procedeix del 
Marroc, amb 102 habitants, Roma-
nia, amb 93, Bolívia, amb 77 i Co-
lòmbia amb 73.    

proCEDÈNCiA

DE NoUS rESiDENTS

El nombre d’aturats ha baixat en 36 persones aquest mes de març, amb 
la qual cosa les persones sense feina se situa en les 1.059, amb un des·
cens de la xifra d’aturats d’un 3,3%, un dels descensos més significatius 
de mes passat de la comarca, només superat per Castellbisbal. La taxa 
d’atur registral és del 9,95%. Interanualment, l’atur cau un 14,5% i amb 
180 persones menys inscrites a les llistes del Servei d’Ocupació de Cata·
lunya. En el conjunt de la comarca, el Vallès Occidental registra 52.229 
persones aturades el mes de març, 354 aturats menys que el mes de fe·
brer, i la taxa d’atur registral se situa en un 11,9%.    || redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès juntament amb l’equip d’atenció primà·
ria de Castellar organitzen pel pròxim dimecres 11 d’abril la primera jornada 
comunitària de Castellar sobre la prescripció social. A la trobada la directora 
de l’EAP de Castellar, Isabel Martínez, presentarà el programa, que es va co·
mençar a aplicar el maig de 2016. El Cap de Salut de l’Ajuntament de Castellar, 
Joane Elvirà, presentarà els resultats de 2017. Seguidament, la coordinado·
ra d’activitats comunitàries d’Atenció Primària de Lleida Estrella Lalueza pro·
nunciarà la conferència Comunitària i cooperació: Treballant per la comunitat. 
Després hi haurà una mostra d’experiències de prescripció social al final el pri·
mer tinent d’alcalde i regidor de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Joan Creus, 
farà la clausura.. L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Centre d’Atenció Pri·
mària (CAP) de la vila van estendre l’any passat un total de 212 activitats lúdi·
ques i socials per a la salut a la ciutadania del municipi.  || redacció

Castellar en Comú ha fet públic un comunicat on alerta que Castellar no tingui 
cap descompte per a vehicles elèctrics a la zona blava. Segons els comuns, a 
més que la vila és un dels municipis on més numero de places regulades hi ha 
de tota la comarca, un cotxe elèctric pur o un d’híbrid  no té cap avantatge res·
pecte dels vehicles de combustió convencional pel que fa a l’aparcament re·
gulat, a diferència de bona part de les ciutats mitjanes catalanes, no tenen cap 
tipus de bonificació. Castellar en Comú defensa el model de Barcelona i altres 
35 municipis de l’Àrea Metropolitana on els vehicles elèctrics purs tenen un 
100% de bonificació i els híbrids només en paguen la meitat.   || redacció

Baixa en 36 el nombre d’aturats

Castellar celebra la primera jornada 
comunitària sobre prescripció social

Castellar en Comú alerta que la zona blava 
no té descompte per a vehicles elèctrics

oCUpACiÓ | març

SANiTAT | 11 d’abril

moBiLiTAT | medi ambieNt

BrEUS

1.007
residents

 38,93 %

8,44 %

 5,76 %

15,1 %

13,40 %

9,33 %

9,04 %

rÀNQUiNg 

DE NomS 

mÉS poSATS

NENS Nom

Marc

pau

Àlex

arnau

liam

Nil

1r

2n

1r

2n

3r

NENES Nom

abril

Júlia

arlet

Noa

Valeria

marc i pau van ser els
noms més posats l’any 
2017 entre els nounats.

pel que fa a les nenes,
els noms més posats van 
ser Abril i Júlia.

En total es van posar 66 
noms de nens diferents 
i 56 noms de nena dife-
rents a un total de 165 
nounats. 

Sabadell
Barcelona
Terrassa
resta Vallès occidental  
resta Catalunya
resta d’Espanya
Estranger 

Font: padró municipal d´habitants a 1 de gener de 2018

Font: padró municipal d´habitants a 1 de gener de 2018
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política

“Hem fet un llibre per digerir 
tot el que va passar l’1-o”

La decisió del jutge del Tribunal 
Suprem Pablo Llarena de decretar 
presó per als diputats Jordi Turull, 
Carme Forcadell, Raül Romeva, 
Josep Rull i Dolors Bassa va tor-
nar a treure milers de catalans al 
carrer sota el lema ‘Units davant al 
repressió de l’estat’. També a Cas-
tellar. El divendres, 23 de març, més 
de 250 persones es van concentrar 
davant de l’Ajuntament als Jardins 
del Palau Tolrà. L’ambient era d’in-
credulitat i commoció en uns mo-
ments en què encara no s’ha pogut 
investir un president del govern a 
la Generalitat després de l’intent 
fallit d’ahir. Un portaveu de l’ANC 
va llegir un comunicat recordant 
que “ja són nou els dirigents in-
dependentistes que han estat 
empresonats i que, amb Marta 

Uns 250 castellarencs es van 
concentrar sota  lema ‘Units 
davant la repressió de l’estat’

Rovira, ja són 7 els dirigents a l’exi-
li”. “Aquí a Castellar fa 5 mesos que 
fem concentracions cada dijous, re-
clamant la llibertat dels presos polí-
tics i, malauradament, segurament 
ho seguirem fent durant moltes set-
manes més”, va reblar.

Posteriorment es va llegir un ma-
nifest promogut per l’ANC que, entre 
d’altres coses, diu que “el mandat del 
poble no és antidemocràtic. Fer que 
el poble parli en un referèndum no 
pot ser mai un problema sinó la so-
lució. Ni tan sols és delicte en el seu 
codi penal. És més que evident doncs 
que persegueixen ideologies”. Final-
ment, el regidor d’ERC Josep Maria 
Calaf va llegir la carta que Marta Rovi-
ra va fer pública el matí  del 23 de març 
per anunciar que marxava a l’exili a un 
país europeu.   || redacció

proTESTES | dipUtatS empreSoNatSCDr CASTELLAr | preSeNtació llibre

Cocentració el passat 23 de març davant de l’Ajuntament. || q. pascual

· Què explica el teu llibre ‘Dies que 
duraran anys’?
Explica, en imatges, la tardor moguda 
i calenta que hem tingut a Catalunya. 
L’escenari central és el referèndum de 
l’1 d’octubre. Vol ser una mirada àm-
plia de tots aquests mesos del procés.

· Com l’has estructurat?
És un llibre que comença amb imatges 
dels parlaments als plens del 6 i 7 de se-
tembre i que acaba amb la manifestació 
a Brusel·les del 7 de desembre de 2017. 
Agafa una etapa molt concreta: abans, 
durant i després del referèndum. Són 
fets que no es tornaran a repetir, per 
tant, són una part concreta de la histò-
ria. Més enllà del referèndum de l’1-O, 
explica els fets en imatges.

· És un llibre gràfic?
 Bàsicament, està fet amb fotografi-
es, sí, n’hi ha de meves però també s’hi 
poden veure imatges de 10 fotògrafs 
més. També hi ha la mirada personal de 
10 escriptors, que introdueixen amb tex-

  marina Antúnez

Fotoperiodista freelance, membre del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils. 
Aquest dilluns a les 20 h presenta el lli·
bre  ‘Dies que duraran anys’ a l’Ateneu 
convidat pel CDR Castellar. Borràs col·
labora a El Món, El Temps o El Crític.

ENTrEViSTA

JorDi BorrÀS i ABELLÓ

tos els 10 capítols del llibre. Hem comp-
tat amb la participació d’Anna Ballbo-
na, Jenn Díaz, Marina Espasa, Natza 
Farré, Albert Forns, Raül Garrigasait, 
Jordi Lara, Adrià Pujol, Gemma Ruiz i 
Joan Todó. Però, bàsicament, és un lli-
bre fotogràfic, gran, de tapa dura, i els 
textos són introductoris.

· Quin sentit té, aquest llibre?
És un llibre objecte que va bé per a re-
passar una seqüència de fets que han 
anat molt ràpid, que quasi no hem tin-
gut temps de digerir. ‘Dies que duraran 
anys’ és un llibre digestiu, que ens ajuda 
a digerir els fets de la passada tardor.

· i creus que és un treball esperan-
çador, el teu llibre?
És un llibre optimista, sí. Demostra 
que, malgrat tenir-ho tot en contra (la 
policia, les urnes amagades, el govern 
de l’estat, etc), vam poder fer un refe-

rèndum. Ara estem paint la venjan-
ça. El missatge que vull tranmetre és: 
si ens vam proposar fer això i ens vam 
organitzar per fer-ho possible, aques-
ta és la prova que podrem aconseguir 
tots aquells objectius que ens puguem 
plantejar. Vol ser un llibre esperança-
dor, sense dubte. 

· Creus que el llibre seguirà tenint vi-
gència d’aquí a un any o més enllà?
 Sí, crec que pot ser atemporal,  però 
que segurament se n’haurà de fer un 
altre... Ho comentàvem amb l’editor 
fa uns dies, mig en broma, i ves que al 
final potser sí que farà falta fer una se-
gona part, he he. Amb el ritme que estan 
avançant els esdeveniments tenim ma-
terial de sobres! 

· Creus que el teu llibre representa 
sensibilitats diverses? 
Dins de l’àmbit de l’independentisme, 
i tant, hi ha moltes maneres diferents 
de pensar, entre els independentistes. 
El que no representa és l’espanyolisme.

· Què n’has après de nou, fent 
aquest llibre?
 ‘Dies que duraran anys’ m’ha obligat a 
repassar i pair tota una sèrie de coses 
que no vaig tenir temps de pair en el seu 
moment. Molts de nosaltres no hem 
estat conscients de tot allò que hem vis-
cut els darrers mesos. Segurament, a 
la presentació que vindré a fer dilluns a 
Castellar del Vallès no només parlarem 
del meu llibre sinó que segur que s’obri-
rà el debat per parlar de la situació que 
estem vivint en aquests moments, que 
canvia minut a minut.  

Jordi Borràs. || cedida

TroBA 
fEiNA

TiNC mÉS DE 45 
ANYS i No TiNC 
fEiNA. QUÈ fAig?
Amb Antoni mates (Am2 Consultoria)
taller de 15 h · places limitades

10, 11 i 12 d’abril · De 09.15 a 14.15 h
Lloc: Slo (Servei local d’ocupació de castellar), 
c. portugal, 2

TALLEr

més informació i inscripcions 
club de la Feina 93 714 42 06
clubfeina@castellarvalles.cat
maribel lópez - Héctor roca

Continguts:
- Habilitats per adaptar-se als canvis. 
- eines per mantenir la motivació i   resistir la frustració. 
- canvi de rutines. 
- creences limitadores. 
- pla d’acció per trobar feina.
- Nous hàbits de recerca de feina.
- Xarxa de contactes

objectius:
- identificar els meus recursos per 
   recuperar la confiança i la motivació
- aprendre a adaptar-nos als canvis del 
   mercat laboral actual
- superar els obstacles en la meva 
   recerca de feina

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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política

Els grups municipals de l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès -Som de Castellar-PSC, ERC, 
Decidim i PDeCAT- van consensuar una decla-
ració  institucional que van fer pública en un 
ple extraordinari celebrat dilluns 26 de març 
l’endemà de la detenció de Carles Puigdemont. 
En concret, la declaració -que va ser llegida per 
l’alcalde Ignasi Giménez en presència de 14 re-
gidors i regidores dels grups municipals- re-
clama la posada en llibertat “immediata” de 
les preses i dels presos polítics  “i que es re-
uneixin les condicions que possibilitin el 
retorn de les persones exiliades, per facili-
tar una sortida dialogada i política al con-
flicte existent”.

“Exigim la fi de la judicialització de 
la política catalana i condemnem l’arbi-
trarietat i l’ús partidista amb què s’estan 
aplicant les lleis, tot pervertint la separa-
ció de poders que qualsevol Estat de Dret 
digne, ha de garantir”, assenyala la decla-
ració institucional. 

El text consensuat pels grups munici-
pals també apunta que, d’acord amb el re-
cent pronunciament de l’Alt Comissionat 
de Drets Humans de l’Organització de les 
Nacions Unides, insta “l’Estat espanyol 

declaració unitària del ple per reclamar 
“la llibertat dels presos polítics” 

El ple extraordinari celebrat el 26 de març va comptar amb 14 regidors i regidores. || c.d.

els quatre grups 
municipals van consensuar 
un text institucional 
que es va llegir en un ple 
extraordinari el 28 de març

 redacció

a preservar els drets polítics i civils fo-
namentals de tots els diputats i diputa-
des escollits democràticament, així com 
dels representats de la societat civil i els 
membres del Govern”. “En aquest sentit, 
des del Consistori, fem una crida a tots els 
i les demòcrates, de Catalunya i de l’Estat, 
a defensar de forma pacífica, democràti-
ca, massiva i transversal els drets civils 
i polítics”, sosté la declaració. El text acor-
dat també adverteix que “fins que no es res-
tableixi un Govern de la Generalitat en la 
plenitud de les seves funcions, l’Ajunta-
ment de Castellar no participarà de cap 
acte amb assistència de càrrecs de l’Es-
tat, ni aquests tampoc seran convidats a 
la nostra vila”.

Per acabar, el text llegit per l’alcalde re-
produeix les paraules dels darrers dies del 

President del Parlament de Catalunya, Roger 
Torrent: “Catalunya necessita la ferme-
sa, el compromís, la dignitat i la diversitat 
d’aquest Parlament, dels seus represen-
tants, però també del conjunt de la societat 
civil, per salvar la democràcia, els drets i les 
llibertats. Posem-hi unitat, intel·ligència 
col·lectiva, aparquem discrepàncies, cons-
truïm esperança. Fem-ho ara”. 

suport de castellar en comú

D’altra banda, Castellar en Comú ha manifes-
tat el seu suport a la declaració institucional 
del ple. A través d’un comunicat, els comuns 
-que no tenen representació política al ple- fan 
“una crida” a recuperar amb urgència el con-
trol de les institucions catalanes mitjançant la 
investidura d’un candidat o candidata de con-
sens.    || redacció . 

AJUNTAmENT | ple extraordiNari

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, 
a més d’acusar a 13 investigats pel delicte de 
rebel·lió, també va formalitzar divendres 23 
de març la imputació a 12 investigats més per 
desobediència. Entres aquests casos hi ha el 
del castellarenc Lluís M. Corominas, que el 
mandat passat va ser membre de la Mesa del 
Parlament en nom de Junts pel Sí que va pre-
sidir Carme Forcadell. En cap cas, el delicte 
de desobediència pot comportar presó per 
a l’exalcalde de Castellar del Vallès. Llarena 
assenyala, al seu auto, que Lluís Corominas, 
Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet 
i Joan Josep Nuet de forma “tenaç i perse-
verant” van desatendre el requeriment del 
Tribunal Constitucional “en diverses oca-
sions” durant la tramitació de resolucions 
parlamentàries lligades al procés.

Corominas, que abans de la campa-
nya electoral del 21 de desembre, va anunci-
ar la seva retirada de la primera línia políti-
ca després d’haver estat president del grup 
parlamentari de Junts pel Sí a les acaballes 
del mandat passat, s’ha incorporat recent-
ment a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) per coordinar un servei 
de recerca, anàlisi i suport a les polítiques 
públiques locals.   || redacció

El jutge Llarena 
acusa Corominas 
de desobediència

TriBUNAL SUprEm |
 aUto JUdicial

Corominas en una imatge d’arxiu.  || cedida
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Els responsables d’ErC van fer públic el guardó dimarts passat.  || J. Morera

  Cristina Domene L’acte de lliurament tindrà lloc 
divendres 13, a la tarda, a l’escenari 
d’El Mirador. Tradicionalment, l’es-
deveniment s’ha organitzat el dia 14 
d’abril, però enguany s’ha decidit 
avançar perquè hi ha previstes mo-
bilitzacions a nivell nacional i diu-
menge 15 s’ha programat una ma-
nifestació en contra de la repressió.

“Hem demanat a algunes per-
sones que l’1 d’Octubre van tenir 
un paper significatiu que puguin a 
l’escenari a recollir el premi i tots 
han acceptat però destacant que 
no van fer més que altres”, expli-
ca Homet. “Pujaran a l’escenari en 
representació de tota la gent que 
s’hi va implicar”.

El premi als Valors Republicans que 
l’agrupació d’ERC lliura des de 2008 
anirà a parar enguany a un col·lectiu. 
“L’hem volgut donar a la gent  que 
va fer possible l’1 d’Octubre a Cas-
tellar, que va ser moltíssima. Evi-
dentment  no podem pujar dalt de 
l’escenari tothom: els que es van 
quedar a dormir a les escoles, els 
que van col·laborar amb la logísti-
ca, la gent que va fer dinars, la que 
va portar cafè o senzillament les 
persones que van votar”, ha mani-
festat el portaveu d’ERC, Rafa Homet. 

reconeixement per a l’1-o
ErC | premiS ValorS repUblicaNS

erc vol posar en valor la gent que va fer possible la votació a castellar

Els Mossos d’Esquadra van detenir 
dijous al migdia un home de 43 anys  
(J.M.G) per, presumptament, haver 
matat la seva sogra en un comerç del 
centre de Sabadell. Segons ha pogut 
saber L’ACTUAL, la víctima, F.A., 
és una veïna de Castellar del Vallès 
de 72 anys. Segons l’agència EFE, 
sogra i gendre es van embrancar en 
una lluita per motius de caràcter 
familiar en la qual, segons sembla, 
l’home va clavar diverses punyala-
des amb una arma blanca a la dona.

Els fets van tenir lloc poc 
abans de les dotze del migdia al 
número 48 del carrer Gràcia, situ-
ada al centre de la capital vallesana.

La dona va morir al mateix 
establiment, dedicat a la venda de 
perfums i complements, i al local i 
els seus voltants es van desplegar 

els equip d’emergència i policials.

comunicat de l’ajuntament

L’Ajuntament de Castellar  ha fet un 
comunicat de condemna frontal del 
crim i contra tots els actes de vio-
lència masclista i convoca un minut 
de silenci per aquest divendres a les 
11 del matí davant del consistori als 
Jardins del Palau Tolrà.

El consistori expressa el seu 
condol a la família de la víctima i 
vol mostrar el seu rebuig enèrgic a 
qualsevol manifestació de violèn-
cia masclista.

Per aquest motiu, també es va 
decretar un dia de dol aquest diven-
dres i les banderes de l’Ajuntament 
romandran a mitja asta demna per 
aquest assassinat i per tots els actes 
de violència masclista.    ||  redacció

Una castellarenca mor
apunyalada a Sabadell

El crim s’ha produït a una botiga al carrer gràcia. || J. peláez/Naciosabadell.cat

SUCCESSoS | aSSaSSiNat

És habitual que algun polític 
destacat participi en el lliurament del 
premi, enguany, però, no serà pos-
sible. “Justament les dues perso-
nes que havíem demanat que ens 
acompanyessin, la Carme For-
cadell i el Raül Romeva són a la 
presó. Divendres també dedica-
rem uns minuts a recordar els 
presos polítics”.

Durant l’acte, també s’anunci-
arà la guanyadora o el guanyador de 
la Beca Oriol Papell.  Després, hi ha 
una un pica pica i cava per brindar. 

consell comarcal d’erc

D’altra banda, aquest dissabte 7 
d’abril tindrà lloc a El Mirador el 
Congrés comarcal d’ERC per re-
novar l’executiva. A partir de les 12 
hores, s’ha previst una jornada de 
formació de cara a les municipals. 
La xerrada inicial anirà a càrrec de 
Marc Sanglas, secretari de política 
municipal i Joan Manuel Tresser-
res, exconseller de Cultura.

“Ens parlaran sobre el pen-
sament marc en el qual situar les 
eleccions municipals en aquest 
moment de construcció de la Repú-
blica”, va explicar Rafa Homet. Du-
rant la jornada formativa, que ja es 
va fer a Castellar fa 4 anys, hi haurà 
també un dinar popular i a la tarda 
continuaran les formacions, repar-
tides sobre diversos temes: organit-
zació, xarxes... La jornada s’allarga-
rà fins les 19 hores i hi participaran 
unes 120 persones entre militants, 
caps de llista, i gent de les executi-
ves comarcals.  

el presumpte assassí hauria estat el seu 
gendre, que va ser detingut pels mossos
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L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental han iniciat al municipi el 
programa ‘A prop’, una iniciativa que 
té per objectiu conèixer a fons la si-
tuació de les persones majors de 80 
anys que no utilitzen els serveis soci-
als municipals de manera habitual. 
Per fer-ho, es programaran visites 
domiciliàries amb les diferents per-
sones seleccionades, un total de 393 
persones que viuen soles o en pare-
lla, que rebran una trucada per con-
cretar dia i hora i així poder realit-
zar entrevistes personals. 

Prèviament, aquestes perso-
nes rebran als seus domicilis una 
carta que l’Ajuntament els ha envi-
at amb l’objectiu de presentar-los 
aquesta iniciativa, “de manera que 
ni la trucada ni la visita posterior 
els vingui de nou”, tal com ha expli-
cat el regidor de Salut, Serveis So-
cials i Habitatge, Joan Creus

La professional encarrega-
da de realitzar aquestes visites, 
que presentarà una acreditació de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès, també informarà les persones 
visitades sobre els recursos socials 
i comunitaris.  || redacció

Estudi sobre 
majors de 
80 anys

poBLACiÓ | 
SerVeiS SocialS

El Servei Local de Teleassistència 
(SLT) va gestionar durant el 2017 
un total de 18.599 trucades i 425 si-
tuacions d’emergència a Castellar 
del Vallès. Aquest recurs preventiu i 
de proximitat, prestat per la Diputa-
ció de Barcelona en cooperació amb 
l’Ajuntament, dona una major auto-
nomia funcional a persones grans 
i/o amb dependència i proporciona 
tranquil·litat tant a elles com al seu 
entorn familiar, ja que permet que 
puguin continuar vivint al seu domi-
cili amb seguretat i qualitat de vida.

De les 425 emergències gestio-
nades al municipi l’any passat, el SLT 
va mobilitzar el servei d’ambulàncies 
(061) en 296 ocasions, els familiars en 
56, el Centre d’Atenció Primària en 
55, la unitat mòbil del servei en 38, els 
veïns o amics de l’usuari en 15, la re-
cerca de claus en 12, la Policia Local 
en 9, el Servei d’Atenció Domicilià-

el Servei de teleassistència va atendre 
425 situacions d’emergència al 2017
aquest servei municipal va atendre l’any passat  un total de 18.600 trucades 

Un usuari del servei de teleassistència amb la telealarma en forma de penjoll . || arXiu

ria en 6, el 112 i els Bombers en 2 oca-
sions respectivament.

Les persones beneficiàries 
d’aquest servei són ateses davant de 
situacions de crisi, caigudes, emer-
gències sanitàries o de l’habitat-
ge. Així, poden contactar de forma 
immediata amb el centre d’atenció 
mitjançant un terminal de teleassis-
tència instal·lat al domicili i un pen-
joll que porta posat l’usuari sense 
la necessitat d’aixecar l’auricular 
del telèfon.

L’any 2017, 471 persones de 
Castellar del Vallès van ser usuà-
ries d’aquest servei (355 dones i 116 
homes), de les quals 466 són perso-
nes de 65 o més anys. Això significa 
un 12,27% de cobertura del servei a 
les persones majors de 65 anys. Cal 
remarcar que més de la meitat dels 
usuaris (51,2%) viuen sols.

Des que es va posar en marxa 
el servei l’octubre de 2005, al muni-
cipi han estat ateses un total de 881 
persones.

gENT grAN | SerVeiS SocialS

+TELEASSiSTÈNCiA

Dispositiu adaptat

El Servei Local de Teleassistència 
(SLT) disposa a diferents 
domicilis de Castellar de 42 
dispositius de seguretat que 
permeten detectar situacions 
de risc o d’emergència a les llars 

de les persones més vulnerables 
que utilitzen el servei. Els 
detectors estan connectats a la 
central d’atenció i s’integren al 
funcionament ordinari del servei. 
Concretament, hi ha 19 disposi·
tius que detecten foc o fum, 15 
dispositius que detecten fuites de 
gas, i 8 que detecten la mobilitat 
de l’usuari en els seus circuits 
habituals dins el seu habitatge. 

 redacció
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l’alimentació del futur, 
entre la indústria i la 
sobirania alimentària

L’activista i periodista Esther Vivas durant la xerrada ‘L’alimentació del futur’.  || J. J

L’alimentació “de vegades la veiem 
com una cosa domèstica i que 
queda amagada”, constatava fa dues 
setmanes la periodista i activista Est-
her Vivas a la xerrada L’alimentació 
del futur dins del cicle Reflexions. Di-
àlegs sobre el futur. “I què seria de 
nosaltres si no mengéssim, si algú 
no cuinés, ens donés de menjar  i 

la periodista esther 
Vivas protagonitza 
el cicle  “reflexions. 
diàlegs sobre el futur”

  J. r.

si algú no produís?”, afegia Vivas, 
que reblava la pregunta responent 
que l’alimentació  i l’agricultura “són 
elementals per a les nostres vides, 
la comunitat i la societat”. 

L’activista va apuntar respecte 
a l’enunciat de la xerrada,  Com ens 
alimentarem el 2025?, que  potser “el 
repte és anar més enllà i posar-nos 
els binocles i imaginar-nos com 
seria l’alimnentaió al 2050”.  Vivas 
va advertir que “ni jo ni ningú té les 
boles màqiques” per predir què 
passarà el 2025 i que, en tot cas, “hi 
ha unes tendències dinàmiques”.

Abans d’abordar l’alimentació 
del futur, la periodista va fer referèn-
cia a la ciència ficció que preveu que, 
en el futur, ens alimentarem a base 
de pastilles, i que això de moment no 

pLA ESTrATÈgiC 20/20| cicle reFlexioNS

· Em fan entrevistar algú que és 
un referent de l’ofici. Tu algu-
na vegada també sents verti-
gen quan et toca fer preguntes?
Sento vertigen cada dia que em 
poso davant del micròfon; i més 
ara, que la situació és complica-
da. Hi ha entrevistes, a més a més, 
que tenen doble pressió per les 
circumstàncies en què es fan. O 
també perquè hi ha programat un 
viatge a l’altra punta del món i hi 
vas amb un equip i uns recursos a 
darrere. Pressió i por a no fer-ho 
bé, n’hem de tenir sempre, per-
què el que és important de la nos-
tra feina és que cada dia ens inter-
roguem sobre si ho fem bé o no..

· Ho has passat malament amb 
alguna personalitat, en con-
cret?
Amb entrevistes molt diverses, 
perquè, políticament, la situació 

“Por a no fer-ho bé, n’hem de tenir sempre“

  guillem plans

La presentadora de Catalunya Mò·
nica Terribas va passar dimarts per 
l’Aula d’Extensió Universitària per a 
la Gent Gran per parlar de comunica·
ció en temps de crisi. L’ACTUAL va 
poder entrevistar·la

ENTrEViSTA

mÒNiCA TErriBAS

que ens ha tocat viure és fotuda. 
Jo recordo molt tensa l’entrevis-
ta a Zapatero quan era president 
del govern espanyol i van aprovar 
l’Estatut, que havia costat molt de 
negociar; a Carod-Rovira quan 
va anar a França a entrevistar-se 
amb membres d’ETA, i d’allà va 
sortir una crisi de govern terri-
ble; a Artur Mas en situacions crí-
tiques; a Jordi Pujol quan es van 
destapar les qüestions de corrup-
ció que afectaven el seu partit... 
Però les entrevistes que t’afecten 
més són aquelles en què no et tro-
bes en bona forma en el moment 

més delicat. A vegades no són les 
que es pensa la gent, sinó amb un 
científic o un premi Nobel d’Eco-
nomia, i tu no tens el cap prou clar 
aquell dia.

· Et sents fiscalitzada política-
ment per part d’alguns sectors?
Sento que algú ha decidit que els 
mitjans de comunicació públics 
del nostre país formem part del 
paisatge d’acció política, d’uns i 
altres. I això no és positiu. Sabí-
em que podia passar, perquè avui 
dia el relat periodístic forma part 
de tot el que està passant. Els mit-

jans de comunicació públics, per 
una part dels partits constituci-
onalistes espanyols, són l’única 
explicació que creuen, juntament 
amb les escoles, per poder enten-
dre el que no acaben d’entendre, 
que és un sentiment global i col-
lectiu, molt racional, que vol tor-
nar a decidir si volem continuar 
formant part d’Espanya. I aquesta 
pregunta, que no poden entendre 
que es faci la mitja part de la po-
blació, per ells ha de ser atribuïble 
a alguns actors. I aleshores estan 
en aquesta brega.

· Des dels partits polítics s’estan 
dictant les capçaleres dels diaris?
No, jo crec que tant el que llegim 
als diaris i veiem a les televisions 
espanyoles, com el que passa aquí, 
és responsabilitat dels professio-
nals. En alguns casos condicionats 
per la supervivència econòmica 
dels seus grups mediàtics, en d’al-
tres condicionats per la seva prò-
pia manera de viure-ho i de veure-
ho, per les seves trajectòries o pel 
moment en què els arriba aquest 
conflicte. Les causes per les quals 
s’explica la línia editorial dels mit-
jans privats i la vigilància sobre la 
qual estem treballant en els mit-
jans públics té múltiples factors. 
Hi ha moltes persones que no han 
entès el que ha passat a Catalunya 
els últims quinze anys i que no ho 
viuen com un problema real, sinó 
fabricat.

· Des de la vessant acadèmica i 
l’experiència professional, què 

li diries a algú que s’endinsa ara 
en aquest món?
Que ho fa en el moment més difí-
cil de la nostra vida col·lectiva. I 
això és molt positiu, perquè t’obli-
ga ara a fer unes reflexions que 
nosaltres hem hagut de fer molts 
anys després. Qualsevol persona 
que entri en els mitjans de comu-
nicació està en el pitjor dels esce-
naris: una crisi que afecta la gent 
que més t’estimes, les teves ins-
titucions, la gent dels teus car-
rers, les lluites amb què compar-
teixes estímuls i il·lusions. Això 
és el que s’ha d’explicar i té coses 
positives, com que vius en prime-
ra línia un fet molt rellevant, i té 
una part afegida de patiment, de 
saber-te distanciar prou per ana-
litzar. És la millor prova de foc que 
et podia passar.

·Kapuscinsky diu que per ser 
bon periodista cal ser bona 
persona, com estem de lluny 
d’aquesta màxima?
A vegades penso que ens ha allu-
nyat el mercat d’aquesta màxima, 
que ens fa agressius i competitius. 
Hi ha gent que vol triomfar de se-
guida, que vol escalar posicions, 
no col·laborar, no aprendre dels 
altres. La competitivitat del mer-
cat i la notorietat del nostre ofici 
fan que els valors ètics dels nos-
tres companys i companyes moltes 
vegades s’erosionin. Està fent-nos 
veure la cara més trista de l’agres-
sió per l’agressió, gent que per tri-
omfar és capaç de piconar el com-
pany d’ofici sense miraments.   

Terribas en la xerrada que va oferir a L’Aula de la gent gran, dimarts. || J. JáiMez

A la qüestió de què menjarem 
el dia de demà, Vivas va apuntar 
que hi ha dos escenaris futurs pos-
sibles, que avui entren en conflicte:  
la indústria agroalimentària i la so-
birania alimentària. “El discurs que 
parla de la indústria agroalimen-
tària i la biotecnològica que pro-
dueixen grans quantitats de men-
jar per alimentar tothom amb la 
premissa que hi ha al fam”. Vivas 
va rebatre aquesta premissa afegint 
que el punt feble d’aquesta anàlisi és 
que, “encara que no ens ho pugui 
semblar, hi ha prou aliments al 
món”  i hi ha dades de l’Organitza-
ció de les Nacions Unides (ONU) 
que corroboren que actualment al 
món hi ha menjar per a 12.00 mili-
ons de persones, quan actualment 
en som 7.000.

L’altre escenari possible és “la 
sobirania alimentària, és a dir re-
apropiar-nos de la capacitat de de-
cidir sobre què menjar o conrear”.  
És la tendència de certs moviments 
socials, consumidors i pagesos “que 
demanen que els aliments siguin 
considerats un dret bé comú, que 
no siguin considerats una merca-
deria i es pugui comerciar amb ells 
amb una aproximació a l’agricul-
tura local”.   

ha passat. “Es curiós veure com les 
pel·lícules, les novel·les o els cò-
mics dels anys 30 del segle passat 
ja deien que als 80 ens alimentarí-
em a base de pastilles”, constata-
va Vivas, que es felicitava que “per 
sort” no s’ha arribat a aquesta situ-
ació, tot i que “sí que hi ha alguns 

elements que s’hi assemblen com 
els complements alimentaris, que 
ens ha receptat el metge o el die-
tista en alguna ocasió”. Una altra 
de les previsions que feia la ciència 
ficció és la consideració  que “la tec-
nologia ho solucionaria tot i que 
consumiríem productes gegants”. 
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mEDi AmBiENT | balaNç 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha fet balanç de la recollida selectiva 
de deixalles a Castellar del Vallès du-
rant el 2017. En termes globals, la pobla-
ció va generar l’any passat un total de 
10.715,44 tones de residus municipals. 

D’aquesta quantitat, els castella-
rencs i les castellarenques van aportar 
4.188,52 tones de deixalles a les àrees 
d’aportació voluntària i la Deixalleria 
Municipal que es van poder reutilit-
zar, reciclar o recuperar. 

Aquesta xifra suposa una valo-
rització del 39,09% del total de resi-
dus municipals gestionats.

Segons dades facilitades pel Con-
sorci per a la Gestió de Residus del Va-
llès Occidental, Castellar del Vallès su-
pera en 2,87 punts la mitjana comarcal 
de recollida selectiva, que és del 36,22% 
del total de residus generats, i és molt 
similar a la mitjana catalana de l’any 
2016, que va ser del 39,00%.

El total de residus municipals 
generats a Castellar durant el 2017 
va disminuir un 1,58% respecte el 
2016. En valors absoluts, es van ge-
nerar 171,92 tones menys de residus. 
La quantitat de residus generats per 
habitant també ha disminuït lleuge-
rament, ja que ha passat d’1,26 quilos 

  redacció

aquest total implica un 1,58% menys (171,92 tones) respecte al 2016 

10.715 tones de residus al  2017

per habitant i dia l’any 2016 a 1,23 qui-
los per habitant i dia l’any 2017.

Un 60,91% del total de residus 
municipals recollits durant el 2017 
es corresponen amb la fracció resta, 
el que equival a 6.526,92 tones, 80,16 
tones menys respecte l’any anterior. 
Aquesta quantitat de residus es ges-
tiona al Centre de Tractament de Re-
sidus del Vallès Occidental (CTR), fet 
que permet reduir el percentatge de 
deixalles que s’han de destinar final-
ment a l’abocador controlat,  a més 
d’extreure el màxim aprofitament 
dels materials recuperables.

En termes globals, la recollida 
selectiva va disminuir en 91,76 tones 
respecte l’any anterior. Aquesta xifra 
obeeix principalment a la disminu-
ció dels altres residus de la deixalle-
ria (com les runes o la fusta), així com 
també de la recollida de roba i piles.

La resta de fraccions van millo-
rar el 2017 els seus registres respecte 
l’any anterior. Així, la recollida d’en-
vasos lleugers va incrementar-se un 
8,80%, la de matèria orgànica ho va 
fer en un 7,69% i la de paper i cartró 
en un 4,53%. 

Totes aquestes dades es poden 
consultar a l’apartat Castellar en xi-
fres del web municipal http://www.
castellarvalles.cat/31813/indica-
dor/174/.

La botiga Integra forma part  des 
d’aquest dilluns de la cooperativa 
catalana de botigues d’alimentació 
bio i salut natural “MOLSA- rebost 
de salut”. Això comportarà una serie 
de canvis d’imatge de marca, amb 
la qual cosa la botiga passa a dir-se 
Molsa-Integra. Rosa Mari Torres, 
una de les propietàries de la boti-
ga, ha explicat que s’ha fet aquest 
canvi perquè “el mercat és cada ve-
gada més competitiu”. Amb la inte-
gració de l’establiment a MOLSA 
“ens hem coordinat les botigues de 
tota la vida, hem fet xarxa i hem fet 
aquest pas per fer-nos més forts, però 
sense perdre identitat”. Amb l’en-
trada d’Integra, MOLSA compta ja 
amb 12 establiments arreu de Cata-
lunya. El projecte és fruit de la feina 
intensiva de més d’un any  de com-
panys amb altres botigues amb els 
que ja compartien anys de compres 
i serveis conjunts dins la central de 
compres Bioconsum. Aquest dissab-
te, Molsa-Integra farà una festa d’in-
auguració amb una desgustació de 
menjar vegetarià cuinat in situ a la 
botiga per Natursoy  || J. r.

ComErÇ | NoVa etapa

fArmÀCiA YANgÜELA | 
NoU SerVei

La botiga Integra 
forma part de 
la cooperativa 
catalana Molsa

La farmàcia Yangüela ofereix des de 
fa poc a Castellar el servei del labora-
tori d’anàlisis clíniques Echevarne. El 
servei, al carrer Torras, 2 està opera-
tiu de dilluns a divendres de 8 a 9.30 
h i és possible disposar de totes les 
anàlisis clíniques, de les més simples 
fins a les més sofisticades. El labora-
tori Echevarne, creat el 1958, comp-
ta amb més de 750 professionals a 46 
centres. Actúa, a més de l’àrea clíni-
ca (análisis clíniques, estudis clínics 
i anatomia patològica) en els àmbits 
veterinari i industrial.  ||  redacció

Echevarne obre 
servei a Castellar

60,9 %

3,08 %

Balanç residus 
municipals 2017

Total
10.715,44 

tones

5,57 %

3,44 %

4,34 %

2,46 %

14,22 %

5,95 %

6.526,92 - resta 
597,06 - Materia orgànica 
368,76 - Vidre
465,65 - paper i cartró

Tones

264,20 - envasos
1.523,99 - altres residus deixalleria 
638,12 - Fracció vegetal 
330,74 - altres

Selecció dels diferents contenidors de deixalla del municipi. || q. pascual
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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.

La Penya Solera Barcelonista 1952 
de Castellar del Vallès, busca a dos  
joves experts en el videojoc de fut-
bol de la sèrie Pro Evolution Soc-
cer 2018 per participar en el cam-
pionat de PES2018 de 
l’empresa KONAMI amb la Fede-
ració de Penyes Barcelonistes del 
Vallès Oriental i Occidental.
El procés de selecció es celebrarà 
en una propera reunió de la Junta 
Directiva de la Federació de Pe-
nyes Barcelonistes del Vallès. 
Aquelles persones interessades a 
prendre part en aquest campionet 
de PES2018 Pro Evolution Soccer 
2018, podeu posar-vos en contacte 
amb Salvador Juanpere i Aguiló, 
secretari de la Penya Solera Bar-
celonista 1952 (telèfon 670269049)

Busquem joves 
experts en el videjoc 
ProEvolution Soocer 
2018

 penya Solera Barcelonista

l passat dilluns 26 
de març, es va fer un 
ple extraordinari per 
exigir la llibertat im-
mediata dels presos 

polítics a través d’una declaració 
institucional consensuada per tots 
els grups representats al ple i llegi-
da pel mateix alcalde. 
Certament, la situació és extrema-

E

 Víctor moreno*

En què quedem?

dament greu i Castellar no en pot 
quedar al marge. En aquests mo-
ments en què la repressió de l’Es-
tat contra la dissidència política 
es fa més evident que mai, arri-
bant inclús a extrems inconcebi-
bles en una democràcia europea 
del segle XXI, ens cal unitat i de-
terminació. 
En aquest sentit, valorem positi-
vament que el PSC de Castellar 
es sumi de tant en tant a iniciati-
ves com la del dia 26, iniciatives 
no compartides pel seu mateix 
partit. No obstant, sospitem que 
aquesta mena d’accions obeeixen 

a una estratègia de quedar bé amb 
tothom més que no pas a convicci-
ons fermes de defensa de la demo-
cràcia i els drets civils. 
Castellar del Vallès s’ha convertit 
en l’únic bastió socialista intacte 
de l’àrea metropolitana. 
Convindria analitzar si val la pena 
continuar fent-ho possible. 
Fins ara, l’equip de govern ha sor-
tit per la tangent cada vegada que 
se li demanava un posicionament 
clar davant del retrocés democrà-
tic i la pèrdua de llibertats a l’Es-
tat espanyol. 
A quin PSC ens hem de creure, al 

que suspèn la militància quan apli-
quen el 155 o al que es fa fotos amb 
en Pedro Sánchez? La ciutadania 
vol saber si el PSC de Castellar és 
el mateix PSC que al Parlament 
no va tenir el coratge de fer ni el 
mínim gest de reconeixement als 
familiars dels presos. Ens agrada-
ria saber què pensen de les decla-
racions del seu secretari d’orga-
nització quan compara els CDR 
amb la “kale borroka”.
L’1 d’octubre Castellar es mereixia 
un alcalde que facilités i defensés 
desacomplexadament l’exercici 
de la democràcia, no un que fugís 

Quan vivim ens anem coneixent 
cada vegada més i pot ser, en alguns 
casos, que ens acabem coneixent 
a nosaltres mateixos molt més del 
que ens coneixen els altres, famí-
lia, amics o coneguts.
Porta avantatges conèixer-nos bé? 
Doncs evidentment que sí, per-
què sabem millor de quins recur-
sos disposem per anar per la vida 
amb més seguretat i èxit.
Al coneixement propi poden aju-
dar-nos molt els nostres pares, els 
nostres mestres en l’escola i la nos-
tra parella quan la tinguem.
És important que ens parlin amb 
franquesa, que ens diguin les seves 
opinions sense embuts, directa-
ment  i amb naturalitat. I, per la 
nostra part, convé que ens menta-
litzem d’estar oberts a acceptar tot 
el que ens diguin i no molestar-nos 
ni enfadar-nos si no ens agrada el 
que ens diuen. Acceptem-ho tot, 
menys, naturalment, els insults.

Sé com soc? Sabem com 
som? Sap com és?Patrocinadors 

castellarencs 
a l’Atlas africà

 Antoni Comas

El món del motor és molt exigent sota 
qualsevol punt de vista. Molt més si la 
pràctica és ‘amateur’. Com el cas de del 
pare i fill castellarencs -els dos es diuen 
Carlos Martínez- que han participat du-
rant set dies al Ral·li Clàssic de l’Atlas, una 
prova solidària disputada al sud del Mar-
roc, a les portes del gran desert. Sense 
patrocinadors al darrere, difícilment 
es podria haver portat a terme aquesta 
aventura africana. Gràcies al suport de 
l’Associació Tothicap, de l’Autodesguace 
Castellar i del FEDAC La Immaculada, 
el petit Panda arribava ple de material 
al sud-est del Marroc, que els Martínez 
anaven repartint per allà on creien opor-
tú. També Auto-Desguace Castellar, Vi-
drala i el programa Peu al Ferro de Ràdio 
Castellar van posar el seu granet de sorra 
al Panda dels castellarencs oferint aques-
ta curiosa postal que acompanya aquest 
text. || Foto: cedida

foTo DE LA SETmANA

de les seves responsabilitats. Els 
castellarencs es mereixen uns di-
rigents transparents, que vagin de 
cara i que expressin amb claredat 
els seus posicionaments sempre, 
també en situacions excepcionals. 
Voldríem pensar que el PSC-Som 
de Castellar està realment com-
promès amb la democràcia, la lli-
bertat i la justícia, però fins ara tot 
ha estat una freda i una de calen-
ta. Ara tenen l’oportunitat de dir 
tot el que creguin convenient, però 
això ja és decisió seva.

*pDeCAT Castellar

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS

CASALS DE 
VACANCES 
D’ESTIU

Més informació a:
Regidoria d’Infància i Adolescència

C. Portugal, 2D
Tel. 937144040

www.castellarvalles.cat

Sol·licitud d’ús d’equipaments municipals 
per a la realització de Casals d’Estiu per part 
d’entitats sense afany de lucre 

Presentació de sol·licituds: 
Fins al 27 d’abril, inclòs, mitjançant tràmit 
electrònic a www.castellarvalles.cat/casalsestiu 

Consulta les bases de la convocatòria i 
documentació a presentar a 
www.castellarvalles.cat. 

Sol·licitud de difusió de Casals d’Estiu a 
L’Actual per part d’entitats i empreses 

Presentació de sol·licituds: 
A través del formulari web que trobareu a 
www.castellarvalles.cat/casalsestiulactual, 
fins al 27 d’abril, inclòs.

Publicació en el suplement especial de 
L’Actual del dia 18 de maig.
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opinió

 rafa Homet*

a fraternitat és un 
deure envers altri, prin-
cipi al fons de totes les 
expressions de la soli-
daritat universal. Dins 
una humanitat de per-

sones lliures i iguals, el principi de la 
fraternitat imposa prendre cura d’al-
tri i treballar per millorar el seu destí.
El Gran Diccionari de la Llengua Catala-
na ens diu: Lligam que uneix els qui han 
combatut junts per una mateixa causa. 
I si volem posar un exemple de frater-
nitat a Castellar, parlarem de les perso-
nes que van dur urnes i paperetes, que 
les van custodiar i dur als col·legis elec-
torals, de les persones que van dormir 
a les escoles i van organitzar-hi festes 
de la tardor, a responsables de mesa i 
de col·legi, de membres de les meses, 
de qui van organitzar i repartir dinars i 
berenars, de la gent que va dur pastis-
sos i cafè, de tothom que a les quatre era 
davant els centres de votació, d’aquelles 
persones que es van aixecar del sofà en 

L
14 d’abril: la fraternitat 
de l’1 d’octubre

a bruixeria és un 
poder malèfic exercit 
per una persona que 
té un pacte amb el di-
moni: les bruixes i els 

bruixots. Aquest poder diabòlic feia 
transformar persones en animals, 
provocava, mitjançant sortilegis, la 
caiguda de pedra i la pèrdua de co-
llites, gelades i tempestes, emma-
laltia els animals... en fi, tota mena 
de desastres.
Els actes màgics de les bruixes i els 
bruixots són els que van mantenir 
l’essència de la bruixeria ja que la 
pràctica individual de l’activitat feia 
molt difícil determinar i esbrinar qui 
ho practicava; l’escombra i el calde-
ró han estat els símbols més carac-
terístiques d’aquest món i el conei-
xement que tenien de les propietats 
de certes herbes i l’elaboració de po-
cions i ungüents feien d’aquest món 
un univers molt rural. La gran ma-
joria de les dones que van ser acu-
sades de bruixeria vivien en un en-
torn rural, i coneixien molt bé les 
propietats de moltes herbes reme-
ieres que es trobaven al bosc. 
Els delictes atribuïbles a les bruixes 
són molt extensos; qualsevol mal 
produït per causes naturals i que 
no era conegut ni se li podia donar 
una explicació lògica, es considera-
va un acte de bruixeria. Es creia que 
les bruixes no podien plorar ja que 
aquest era un acte massa humà per 
unes dones que, si tenien alguna do-
lença només podien xisclar o cridar. 
Tradicionalment, les dones són les 
que han estat acusades de practi-
car la bruixeria i, molt sovint, eren 

  Violant, Jerònima, Eulàlia. || JoaN MuNdet

Tres bruixes 
castellarenques: Violant, 
Jerònima i Eulàlia

L pLAÇA mAJor

SÍLViA SÁiZ
Arxivera municipal

 Joan Creus*

fortunadament l’aug-
ment de l’esperança 
de vida i els avenços a 
l’àmbit  sociosanitari 
han fet que el col·lectiu 

de persones grans sigui cada vegada 
més nombrós, sigui més actiu i gau-
deixi de millor salut. 
Des de l’ajuntament creiem que una 
de les nostres obligacions prioritàri-
es és atendre les seves necessitats. 
És de justícia retornar-los, almenys, 
una part de tot el que ens han donat i 
garantir-los una vellesa digna i amb 
la major qualitat possible.
És evident que no podem parlar de la 
gent gran com un col·lectiu homoge-
ni, ans al contrari. Les seves neces-
sitats presenten una gran diversitat 
ja que depenen de molts factors so-
cials, econòmics i familiars. 
Per aquesta raó, el primer que hem 
de fer es conèixer quina és la situa-
ció en la que es troben, especialment 

A
Les nostres àvies i els 
nostres avis, més a prop

la de les persones més grans de 80 
anys que no utilitzen els serveis so-
cials municipals de manera habitual.
Amb aquest objectiu, des de l’Ajun-
tament de Castellar, conjuntament 
amb el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, hem posat en marxa el 
programa “A prop”. 
Dins d’aquest programa visitarem i 
farem una entrevista personal a ca-
dascun dels 393 avis i àvies de Cas-
tellar, majors de 80 anys, que visquin 
sols o en parella parella i que no si-
guin ja usuàries i usuaris dels Ser-
veis Socials municipals.
La finalitat d’aquestes entrevistes és 
la d’identificar possibles situacions 
de necessitat que requereixin aten-
ció i suport social, per tal de poder 
actuar en conseqüència.
Disposar de tota la informació i conèi-
xer en profunditat la realitat d’aquest 
col·lectiu és el primer pas que ens 
permetrà fer una planificació cor-
recta de les polítiques socials que 
cal posar en marxa. 
Les nostres àvies i els nostres avis 
ens han dedicat tota la seva vida. Ara 
cal que nosaltres tinguem cura d’ells.

*regidor de Salut, Serveis Socials i 

Habitatge

dones amb defectes físics o social-
ment marginades; només calia que 
una dona portés una vida fora del 
comú perquè se la relacionés amb 
la bruixeria, una pràctica que ate-
moria a tothom. Molts pobles cata-
lans tenen relacionats processos de 
bruixeria i Castellar n’és un d’ells.
El 25 de novembre de 1619 es té notí-
cia d’un procés a les terres del cas-
tell de Castellar. Aquestes diligèn-
cies van sorgir arran de la delació 
d’algunes dones de Caldes de Mont-
bui que havien estat acusades de 
bruixeria després de ser sotmeses a 
tortura i que van donar els noms de 
tres dones de Castellar que practi-
caven aquestes arts. Aquests dones 
eren Violant Carnera de les Are-
nes, dona d’Antic Carner, Jerònima 
Muntada, dona de Miquel Muntada 

i Eulàlia Oliveres, coneguda com la 
Buigues, casada en primeres núp-
cies amb Sebastià Buigues i en se-
gones amb Lluc Saulet, estranger 
de nació francesa.
En el procés se les acusa de renegar 
de Déu i dels sants i, en canvi, reve-
renciar el dimoni tot adorant-lo i re-
verenciant-lo com a senyor del món 
tot demanant la seva empara i la 
seva protecció; també se les acusa de 
matar i emmetzinar homes, dones, 
criatures i animals de tota mena, 
fer caure pedra, neula o boira i fer 
caure conjurs sobre els fruits de la 
terra. Arran d’aquestes acusacions 
les tres dones foren tancades, en un 
primer moment, als calabossos del 
castell de Castellar.
Pocs dies després d’haver estat de-
tingudes el batlle de Castellar va 

considerar que calia allunyar aques-
tes dones de la vila i va sol·licitar al 
batlle de Sabadell un lloc idoni per 
sotmetre-les a tortura per tal que 
reconeguessin la seva activitat de 
bruixeria; aquest lloc fou l’Hostal 
d’en Ferrer.
A setze de desembre de 1619 seguei-
xen les diligències judicials a Saba-
dell i s’acusa a les tres dones d’haver 
comès i perpetrat grans i enormes 
delictes pels que es considera que 
mereixen ser greument castigades 
amb penes corporals. Violant fou 
interrogada el 17 de desembre, Eu-
làlia el 18 i Jerònima el 21. Aquestes 
acusacions compten amb cinc tes-
timonis acusadors dels diferents 
actes de bruixeria que havien prac-
ticat i malgrat que van tenir l’assis-
tència d’advocats defensors aquests 

no van portar a terme la seva tasca 
amb gaire professionalitat. 
Les tres dones van ser torturades: 
Violant Carnera de les Arenes el 23 
de desembre de 1919 a Sabadell i Je-
rònima Muntada i Eulàlia Oliveres 
ho foren el 4 de gener de 1920 i, fi-
nalment, totes tres van ser senten-
ciades a mort.
No sabem la data exacta de la seva 
execució però sabem que van ser 
penjades. En un document de maig 
de 1620 el procurador fiscal reclama 
a Jacint Cusidor, pubill i propietari 
de Castellar les tretze lliures amb 
què havia promès de contribuir a 
les despeses del procés de bruixeria.
La Violant, la Jerònima i l’Eulàlia 
foren tres de les quatre-centes per-
sones executades per bruixeria a 
Catalunya entre 1616 i 1622.

veure les escenes de la repressió i se’n 
van anar cap al col·legi electoral a pro-
tegir vots i democràcia, d’aquelles que 
van passar hores i hores davant els cen-
tres de votació, de tothom qui va patir, 
es va emocionar, es va entristir, es va 
abraçar, va resistir i va celebrar. De 
tothom qui va sentir orgull de poble. I, 
sobretot, de les 9.144 persones que van 
votar al referèndum.
La fraternitat és això. I la fraternitat és 
un valor republicà, com la igualtat i la lli-
bertat. Per això el proper 13 d’abril hem 
convidat a un petit nombre de persones 
a que pugin dalt l’escenari del mirador a 
recollir el Premi als Valors Republicans 
2018. I ho faran en nom de totes aquelles 
persones que van fer possible l’1 d’Oc-
tubre a Castellar. I així els ho hem ofert 
i així ens ho han demanat: l’1 d’octubre 
va ser possible gràcies a molta, mol-
tíssima gent. I volem reconèixer-ho i 
celebrar-ho. I ens agradaria molt que 
tothom qui se senti –d’una manera o 
altra- partícip del referèndum de l’1-O 
ens acompanyés.
Entregarem també la beca d’estudis 
Oriol Papell, en record del nostre com-
pany i com a mostra que l’educació és 
el fonament d’una societat de dones i 
homes lliures.

*portaveu del grup municipal d’ErC
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AmiCS pUig DE LA CrEU | crÒNica

Divendres 30 es va celebrar la 16a Trobada de Primavera al Puig de la Creu, on 
hi van participar 200 persones, sense comptar la gent aliena a la trobada que va 
pujar al Puig i es va trobar la celebració. El matí va ser assolellat i molt ventós, i 
l’ambient, tranquil i amb bona harmonia. Es van dur a terme els actes previstos: el 
Via Crucis (25 persones), l’esmorzar de pa torrat amb oli i sal (popular) i el cant de 
la passió pel cor de cavallers de Castellar del Vallès (90 persones). Durant el matí 
de portes obertes, també es va poder visitar la capella i el torreó. Des del terrat, es 
van poder observar les millores que es van fent. Es va llançar la proposta que les 
parròquies de Castellar i Sentmenat facin ofrena d’una llàntia votiva que estigui 
encesa de manera permanent a la capella de Santa Maria de la Creu.  ||  M. a.

16a Trobada de Primavera al Puig

BrEUS

Molts castellarencs es van apropar al carrer de l’Església per donar la benvinguda a la Setmana Santa a través de 
la benedicció de Rams. Com marca la tradició,es van beneir les palmes, els palmons i els rams d’olivera i llorer que 
la gent va portar a la celebració religiosa. El músic Pau Tarruell va animar la commemoració amb la guitarra. Des·
prés de la cançó Aclamen el Senyor, va començar la benedicció conduïda per una comitiva encapçalada per un cru·
cifix, Mossèn Txema Cot i un grup d’infants que estan fent la catequesi. La comitiva, una vegada va arribar al final 
del carrer, on a banda i banda s’acumulava una bona gentada, va girar cua i es va tonar a dirigir cap a l’església.
Abans de la missa a dins l’església, el  mossèn va llegir un capítol de l’Evangeli.  || G . plaNs || Foto: q. pascual

TrADiCioNS | SetmaNa SaNta

Els castellarencs compleixen amb la tradició de Rams

Espai d’Entitats Castellarenques

SoNASwiNg AL 
CALiSSÓ VErmUT 

ViDEoJoC pro EVoLUTioN 
SoCCEr 2018

VoLS pArTiCipAr A LA firA 
DE SANT JorDi? 

SonaSwing penya Solera Barcelonista Comerç Castellar

Dia: diumenge 8 d’abril
Hora: 12 h
Lloc: cal calissó 
autèntic swing, manouche i jazz 
de New orleans, amb payés Saigi 
Swing Quartet. 
 
Gaudeix del jazz de manera dife-
rent i divertida, amb:
rita payés, trombó i veu
toni Saigi, piano
arturo Valdez, contrabaix
Jordi pallarés, bateria
 
concert gratuït amb taquilla inver-
sa voluntària.

busquem dos joves experts en 
el videojoc pro evolution Soccer 
2018 per participar al campionat 
peS2018 de KoNami amb la Fe-
deració de penyes barcelonistes 
del Vallès oriental i occidental. la 
selecció es farà en una propera re-
unió de la Junta directiva de la Fe-
deració de penyes barcelonistes 
del Vallès.

podeu contactar amb Salvador 
Juanpere, secretari de la penya 
Solera barcelonista 1952.

fira Sant Jordi
Dilluns 23 d’abril de 2018
pl. d’El mirador - de 10 a 20 h
Castellar del Vallès

ets un comerciant? Vols formar 
part d’aquesta activitat comercial 
i cultural? omple el formulari que 
trobaràs als webs:
www.castellarvalles.cat, 
www.comercastellar.cat
o sol·licita’l a l’adreça electrònica
comercastellar@comercastellar.cat.

tens temps fins al 17 d’abril.

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

+ iNfo: 
salvador.juanpere@gmail.com

+ iNfo: 
Comerç Castellar, tel. 93 714 67 39

Club Bàsquet Castellar

+ iNfo: www.cbcastellar.com, 
tel. 937 15 92 73
a/e cbc@cbcastellar.com  

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

Club Cinema Castellar Vallès

Cinefòrum
Dia: divendres 6 d’abril
Hora: 21 h
Lloc: auditori municipal
premis: millor pel·lícula, guió i 
premi FipreSci al Festival de Gijón, 
millor film internacional al Festival 
d’edimburg (eiFF)
Versió original subtitulada

Quan tsanko petrov, un treballador 
del ferrocarril, troba un milió de levs 
a les vies del tren, decideix tornar 
la totalitat de l’import a la policia. 
l’estat el recompensa amb un re-
llotge nou de polsera... 

UN miNUTo DE gLoriA ELECCioNS A LA JUNTA 
DirECTiVA 

06/04: convocatòria, constitució 
Junta electoral i exposició del cens

27/04: Fi període de presentació 
de candidatures, publicació de les 
mateixes i obertura del termini d’al-
legacions

11/05: Votació, si és el cas, a la seu 
del club (c. país Valencià, s/n), de 
18 a 20 h, i proclamació de la can-
didatura guanyadora
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La penya Barcelonista 
Solera busca ‘gamers’ del 
pro Evolution Soccer

la penya barcelonista solera ha 
iniciat la recerca de dos experts 
en el videojoc pro evolution soc-

cer 2018, per participar en el cam-
pionat pes2018 de Konami amb la 
Federació de penyes barcelonistes 
del Vallès oriental i occidental. els 
interessants poden posar-se en 
contacte amb el secretari salvador 
Juanpere (670 269 049).

georgina garcia cau a primera 
ronda a Charleston

la tennista  Georgina Garcia (121 Wta) 
va accedir al quadre final del torneig de 
charleston (eua) després de superar 
la nord-americana Kayla day per 6-2, 

6-7(3-7), 6-4.  l’Huracà però, no va 
poder superar en primera ronda a la 
romanesa irina-camelia begu, nume-
ro 38 del món, caient per 6-3, 6-4. la 
castellarenca  comença  amb aquest 
torneig una minigira pel continent  ame-
ricà que la portarà a bogotà.

Existeixen pocs casos on hi hagi una va-
rietat tan extensa d’esportistes en disci-
plines diferents com succeeix a Castellar. 
Des de tennistes a pilots o ciclistes d’alt ni-
vell, passant per multitud d’esports d’equip 
que omplen la vila cada cap de setmana. 
A tots ells ara se’ls ha de sumar un esqui-
ador, Ferran Jaén, que aquesta Setma-
na Santa s’ha proclamat campió de Ca-
talunya individual a les pistes de Pas de 
la Casa (Andorra). Després d’aconseguir 
el títol de clubs una setmana abans, Jaén 
suma la primera victòria al campionat 
després d’aconseguir una segona posició 
al gegant de dissabte i la victòria a l’eslà-
lom de diumenge.

Som en un país on els esports de neu, 
tot i ser pràctica habitual per a molta gent, 
no tenen gaire suport en l’àmbit competi-
tiu. Les penúries d’Ander Mirambell per 
entrenar en la disciplina de skeleton en 
són un clar exemple, tot i portar tres Jocs 
Olímpics. Aquest és el cas del Ferran, que 
ha d’entrenar físic durant la setmana al 
Sige de Castellar per anar a la muntanya 
durant els caps de setmana. Òbviament, 
la falta de neu esquiable als voltants no 
facilita la pràctica d’aquest esport, però 
aquest castellarenc de 15 anys ha aconse-
guit arribar a l’excel·lència esportiva grà-

Ferran Jaén, campió 
de catalunya d’esquí
el castellarenc va aconseguir el títol, 
després de sumar una victòria i un segon 
lloc a la prova de pas de la casa 

cies a la persistència i l’esforç de la seva fa-
mília i amb només 70 dies d’entrenament 
efectiu sobre neu.

Integrant del Club Esquí Alpí Piri-
neu (CEAP) amb base a La Molina (Cer-
danya), arribava a la prova amb la pos-
sibilitat d’aconseguir el títol de forma 
matemàtica, però amb el risc de perdre’l 
en cas de caiguda.

Per evitar tornar a repetir els errors 
de la passada temporada, on va caure en 
multitud d’ocasions sumant un total de 
10 zeros (va acabar cinquè), Jaén sortia 
al gegant amb actitud conservadora, tot i 
que finalment aconseguia la segona posi-
ció pel darrere de Joan Inglés, el màxim 
rival al campionat. A la jornada de diumen-
ge però, el castellarenc decidia donar el 
màxim i arriscar, aconseguint la victòria 
a l’eslàlom per davant de Miguel Almirall, 
sumant la victòria al campionat de Cata-
lunya Interclubs.

“Estic molt feliç. L’any passat va 
ser molt dur, ja que vaig caure moltes 
vegades. Aquesta temporada he tingut 
molt suport d’entrenadors, amics i fa-
mília i després de tantes hores d’entre-
nament i esforç he aconseguit assolir el 
repte i guanyar la Lliga Catalana Inter-
clubs, millorant també la meva tècnica. 
Com diu la meva família, tot esforç té la 
seva recompensa”, va explicar aquest es-
quiador que vol ser enginyer en el futur. 

 Albert San Andrés

ESQUÍ | iNterclUbS

A dalt, ferran 

Jaén abans de la 

sortida. A sota, en 

el podi de pas de la 

Casa. ||cedides

“Més enllà de la competició, he fet molts 
amics nous, els quals han estat al cos-
tat meu en totes les competicions, cosa 
que m’ha ajudat a seguir endavant i se-
guir motivant-me”, va afegir.

Després d’aquesta important victò-
ria i a escassos dies del final de la tempo-
rada de neu, Ferran Jaén tractarà de se-
guir millorant la tècnica amb un campus 
d’estiu a Àustria, un dels pocs llocs on pot 

seguir practicant el seu esport preferit du-
rant el temps de calor, per tractar de fer 
un pas endavant de cara a la pròxima tem-
porada, on competirà en categoria U18.

“L’esquí és el meu esport preferit 
i pensar que he guanyat títols em fa la 
persona més feliç del món. Aquest es-
port forma part de la meva vida”, afe-
geix aquest castellarenc, que no renun-
cia a res en el futur. 

ha necessitat 
ferran Jaén per 

aconseguir el 
títol

pUNTS

228
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Els autodenominats ‘imazighen’ o ber-
bers, com es coneixen al món occiden-
tal, són l’ètnia que des de temps imme-
morials perviu a tot el nord d’Àfrica, 
des de la costa atlàntica fins a Egipte. 
Dins dels berebers trobem els tuaregs, 
una tribu nòmada que domina tots els 
secrets del desert del Sàhara. I és en 
això en què Carlos Martínez, pare i fill, 
es van convertir durant set dies al Ral-
li Clàssic de l’Atlas, una prova solidà-
ria disputada al sud del Marroc, a les 
portes del gran desert.

Amb una àmplia experiència en 
els temes de la sorra, pare i fill ence-
taven la cinquena participació en una 
prova d’aquestes característiques. 
Amb l’esperit del París-Dakar dels 
anys 80 i 90, aquest raid reuneix una 
gran varietat de vehicles, amb l’únic 
requisit d’estar matriculats abans del 
31 de desembre del 1998, un aspec-
te que els dos castellarencs compli-
en de sobra amb el seu Fiat Panda, el 
mateix model amb el qual van parti-
cipar a la Panda Raid (2015), Pande-
monium (2016), Spanish Classic Raid 
i a l’Atlas (2017).

Sortint dies abans des de Caste-
llar, els dos tuaregs patien el primer 
ensurt en arribar a les verificacions 
del ral·li al continent africà: el diferent 
dentat de la bomba d’aigua trencava la 

els martínez, els tuaregs del panda
per cinquena vegada, 
carlos martínez, pare 
i fill, van endinsar-se 
al desert del marroc 
amb motius solidàris

  Albert San Andrés

La roba o les joguines pels més petits 
formen part de la vesant més solidària 
d’aquesta cursa, que també fa sumar 
punts per ajudar a altres participants 
que puguin patir problemes durant el 
trajecte.

La primera etapa de Marrakesh 
a Ouarzazate del 25 de març, creuant 
la part de l’Alt Atlas amb més de 230 
km, no era problema pels castellarencs, 
que arribaven molt fins a la segona de 
Ouarzazate a Zagora, amb 160 km de 
distància. Aquesta causava les prime-
res molèsties als vehicles sense trac-
ció total i els Martínez aconseguien 
mantenir el tipus enfront de vehicles 
tot terreny més grans i preparats per 
circular per aquestes pistes.

La tercera etapa disputada a Za-
gora era un mer tràmit, abans de l’eta-
pa marató del quart dia, on els 280 km 
passaven factura a molts participants, 
que agraïen els 100 km del cinquè dia.

Les pistes ràpides del sisè dia 
entre Zagora i Ouarzazate dificultaven 
el camí pel Fiat Panda, però aconsegui-
en sortir-se’n sense ensurts greus, per 
arribar a l’última etapa amb final a la 
ciutat fortificada de Ksar de Ait Ben 
Hadu, on els més de 60 participants 
acabaven aquesta aventura.

“Has d’anar pel desert amb el 
peu al ferro i amb dos pebrots, ja que 
amb un cotxe petit no et queda més”, 
va explicar el Carlos Jr. “Has d’esqui-
var pedres dels altres participants 
que les passen sense problemes amb 
més alçada”, afegeix.

Tot i la diferència de mecàniques 
amb la resta dels participants, el Panda 
dels dos tuaregs castellarencs acabava 
en una més que digna cinquena posició 
a la categoria 4x4 i poc després d’arri-
bar ja planifiquen la pròxima aventura 
pel desert, però abans toca descansar. 

El fiat panda 

Sisley dels martínez 

mostrant tot el seu 

potencial, pujant per 

una duna del desert 

del marroc. || cedida

Carlos martínez, fill, entregant l’ajuda solidària en un poble del desert. || cedida

corretja de la distribució del cotxe. 
Per sort, el motor i el canvi queda-
ven intactes gràcies a la disposi-
ció d’aquest motor i aconseguien 
reparar-ho en temps rècord per 
poder participar.

Gràcies al suport de l’Asso-
ciació Tothicap, de l’Autodesgua-
ce Castellar i del FEDAC La Im-
maculada, el petit Panda arribava 
ple de material al sud-est del Mar-
roc, que els Martínez anaven re-
partint per allà on creien oportú. 

reFlexioNS
Diàlegs sobre el futur. 
Pla Estratègic Castellar 20/20
Abril 2018 
Sala d’Actes d’El Mirador

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

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

“Què podem aprendre de les 
nostres cèl·lules pel nostre futur 
com a individus en societat?”
Dj. 26 d’abril, 18.30 h

A càrrec de Jordi Uyà, humanista, 
escriptor i professional de RESFO i 
montse Llos, enginyera informàtica 
i professional de RESFO

“Estratègia i 
innovació per a 
la propera dècada 
a Castellar”
Dj. 19 d’abril, 18.30 h

A càrrec de Xavier 
marcet, president
de Lead to Change

aa

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.
•	 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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El Cadet C de la UE Castellar va 
acabar en segona posició en el 
prestigiós torneig del Komm Mit 
disputat durant aquesta Setma-
na Santa entre Pineda de Mar i 
Santa Susanna.

L’equip blanc-i-vermell ac-
cedia a la final després d’acabar 
en primera posició del seu grup, 
guanyant els tres partits de la lli-
gueta enfront del Malpassé fran-
cès (2-7), el Calcio Buscherini (3-2) 
italià i el RCD Espanyol (0-6).

En quarts superaven per 
2-1 a l’Arenas Club de Getxo (Bil-
bao) i en semifinals a La Acade-
mia 2M12. A la final però, queien 
per 4-1 enfront del Club Milano 
i no aconseguien la cirereta del 
pastís. Els castellarencs, a més 
d’una treballada segona plaça, 
s’emportaven també el trofeu al 
màxim golejador, amb Nacho Cer-
deira com a màxim artiller.  ||  a. 

saN aNdrés

l’aleví c de la Ue castellar, 
subcampió del Komm mit

Els jugadors del cadet C de la UE Castellar amb els trofeus després del torneig. || cedida

el blanc-i-vermell 
Nacho cerdeira 
també va ser el 
màxim golejador

BiKE-TriAL | c. d’eSpaNya 

Alan Rovira, es proclama segon a la primera 
prova del campionat nacional de Bike·Trial

La localitat navarressa d’Abarzu-
za va donar el tret de sortida de 
la Copa d’Espanya de trial, que 
aquest any servirà també com a 
classificatori per a la confecció de 
la selecció espanyola que partici-
parà  en els Youth Games d’Itàlia.

nalitzava un punt, pels quatre del 
castellarenc, i Daniel Barón com-
pletava el podi amb un punt més. 

Torredembarra, Cartagena 
i Irun seran les pròximes cites 
del campionat nacional.  ||  a. 

saN aNdrés

BÀSQUET | 1a catalaNa

El CB Castellar convoca eleccions 
a la presidència del club

Segons informa la directiva del club, el Club Bàsquet Castellar ha ini-
ciat aquest sis d’abril els tràmits de les eleccions a la presidència, amb 
la convocatòria d’eleccions i la composició de la junta electoral, a més 
de la publicació del cens electoral. En cas de presentació de candida-
tures, l’1 de maig s’iniciarà la campanya electoral, que es culminarà el 
pròxim 11 de maig amb la jornada de votacions.  En l’àmbit esportiu, el 
primer equip visita aquest cap de setmana la pista del Bàsquet Sant 
Boi, quart classificat.  ||  a. saN aNdrés

Alan rovira en una de les zones d’Abarzuza, a Navarra. || cedida

fUTBoL | Ue caStellar

El Duatló Sprint de Cerda-
nyola (Campionat de Cata-
lunya per equips) disputat el 
passat 25 de març va tornar 
a reafirmar el bon estat de 
forma del club Dimension3, 
amb una victòria per equips 
en categoria Open. El Fast-
triatlón - CN Montjuïc es va 
emportar la victòria absolu-
ta en categoria masculina i 
femenina.

La bona actuació del 
nombrós grup d’atletes del 
club groc es va tancar amb 
una cinquena posició en ca-
tegoria open femenina d’Ire-
ne Sanchez.  ||  a. saN aNdrés

El Dimension3, campió per equips al 
Duatló Sprint de Cerdanyola del Vallès

DUATLÓ | campioNat per eQUipS

El castellarenc Alan Rovira 
aconseguia la segona posició en 
categoria cadet, després de no 
haver pogut entrenar a l’última 
setmana per una lesió en el colze.

Rovira acabava pel darrere 
de Toni Guillem, que només pe-

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

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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lloret - sabadell b 2-1
Farners - banyoles 0-1
Fe Grama - llagostera b 1-2
cardedeu - Manresa 1-3
Júpiter - can Vidalet 1-0
La Jonquera - UE Castellar 1-1
Mollet - Montañesa 2-0
Manlleu - san Juan M. 1-1
sant cugat - Vic ajornat

cerdanyola - reus deportiu 3-6
andorra Hc - Masquefa 6-1
bell-lloc - sant Just 4-2
Vendrell - sentmenat 3-7
santa perpètua - sant cugat 2-0
riudebitlles - reus ploms 2-2
Monjos - Juneda 4-3
Caldes m. - HC Castellar 4-5

lloret - premià 3-6
Montsant - isur suspès
fS Castellar - Vacarisses 3-2
Montcada - sant cugat 4-2
lliçà - arrels 1-7
ripollet - estel 4-3
Fe Grama - arrahona 6-2
sant Joan V. - Mataró ajornat

fUTBoL fUTBoL SALA BÀSQUET HoQUEi pATiNS
1a catalaNa · GrUp i · J26 tercera diViSió · GrUp i · J23 1a catalaNa· GrUp ii · J23 1a catalaNa · GrUp b · J24

Fe Grama 57 26 17 6 3
ce Manresa 49 26 15 4 7
cF Montañesa 43 26 12 7 7
Vic uec 41 25 10 11 4
ue llagostera b 41 26 11 8 7
cF can Vidalet 40 26 10 10 6
ce Farners 40 26 12 4 10
ue la Jonquera 38 26 10 8 8
san Juan at. de M 38 26 11 5 10
aec Manlleu 37 26 10 7 9
cF Mollet 32 26 9 5 12
ce sabadell b 31 26 8 7 11
cF lloret 30 26 8 6 12
ce Júpiter 29 26 7 8 11
ce banyoles 29 26 7 8 11
sant cugat Fc 25 25 6 7 12
Fc cardedeu 25 26 6 7 13
UE Castellar 12 26 2 6 18

ripollet Fs 53 23 17 2 4
isur Fs 52 22 16 4 2
cFs Montcada 47 23 15 2 6
Fe Grama 45 23 13 6 4
Fs Montsant 38 22 12 2 8
estel Vallseca 36 23 11 3 9
ce Vacarisses 35 23 10 5 8
aeFs arrels 34 23 10 4 9
G. arrahona Fsc  32 23 10 2 11
sant Joan de V. Fs 30 22 8 6 8
 cFs c. de Mataró 29 22 9 2 11
premià de Mar cFs 24 23 8 0 15
sant cugat Fs 23 23 7 2 14
Futsal lliçà d’a. 19 23 5 4 14
lloret costa brava 18 23 6 0 17
fS Castellar 8 23 2 2 19

aese  22 19 3
CB Castellar   23 17 6
bàsket almeda  23 16 7
basquet sant boi  23 16 7
cb la palma  23 14 9
collblanc-torrassa b 22 15 7
cb Gavà  23 12 11
ue claret  23 12 11
cb prat  23 11 12
sedis Hidrology  23 10 13
bc tecla sala  23 8 15
Jac sants b  23 7 16
bc sant Joan despí   23 7 16
cb roser b  23 7 16
Nou bàsquet olesa   23 6 17
cb Viladecans  23 6 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 56 24 17 5 2
ll-llista Juneda 51 24 16 3 5
Hc sant Just 49 24 15 4 5
Hc sentmenat 46 24 15 1 8
cerdanyola cH 42 24 13 3 8
reus deportiu 38 24 12 2 10
ce Vendrell 37 24 11 4 9
cH s. perpètua 34 24 10 4 10
cp Monjos 33 24 11 0 13
cp bell-lloc 32 24 10 2 12
cp riudebitlles 29 24 8 5 11
pHc sant cugat 28 24 8 4 12
andorra Hc 25 24 7 4 13
HC Castellar 23 24 7 2 15
caldes Montbui 20 24 6 2 16
cp Masquefa 9 24 2 3 19

Morales i Max Sánchez, a pel títol
els dos pilots castellarencs inicien aquest cap de setmana 
la seva participació al campionat d’espanya de Velocitat

Els sis vegades campió d’Europa i cinc d’Espanya, Carmelo Morales, començarà una nova participació al 
Campionat d’Espanya de Velocitat amb l’equip BMW EasyRace, on tindrà com a màxim rival a David Checa 
del Team Stratos, tres vegades campió del món de resistència, que compaginarà els dos campionats. Una 
temporada més, el traçat manxec de La Torrecica, a Albacete, donarà el tret de sortida a un campionat on 
el jove Max Sánchez espera consolidar-se en la categoria de Moto4, tot i la seva joventut, per intentar lluitar 
pel títol. Després de debutar amb nota la temporada passada amb només 10 anys, Sánchez torna al campi-
onat com a una de les principals promeses del motociclisme català i espanyol.  || a. saN aNdrés

moToCiCLiSmE | campioNat d’eSpaNya

La climatologia va ser propícia per la quarantena de socis 
del Centre Excursionista de Castellar que van iniciar la 28a 
Travessa a Montserrat el passat diumenge de rams. Tot i 
les inclemències del dia anterior, 43 van ser els valents que 
es van atrevir a completar els 33,5 km que separen la vila 
de la muntanya, amb   1.572 m de desnivell ascendent i 1.234 
descendents, arribant a l’avituallament i control d’arriba-
da  a  la plaça de la Creu de Montserrat.

Els participants van necessitar entre sis i vuit hores 
per a completar la ruta, a una mitjana d’entre 4,2 i 5,5 km/h. 
La tornada es va realitzar en autocar.

El club ja prepara la XII Ruta de les Ermites, una prova 
excursionista de resistència de muntanya de 46 km que es 
disputarà aquest diumenge 8 a partir de les set del matí. A 
banda, també es prepara la quarta edició de les Xtrail Seri-
es a Castellar, el pròxim 15 d’abril.  || a. saN aNdrés

EXCUrSioNiSmE | traVeSSa a moNtSerrat

Els participants del Centre Excursionista de Castellar abans d’iniciar la sortida. || cedida

Jac sants b - Gavà 68-80
aese - olesa 66-47
claret - tecla sala 105-58
collblanc b - sedis 88-64
almeda - prat 76-67
Viladecans - roser b 63-47
CB Castellar - S. Joan Despí 78-58
la palma - sant boi 54-63

fUTBoL (UE Castellar)

DiSSABTE 7 ABriL
pepín Valls
10:00   aleví a – eF sabadell
10:00    aleví e – pb castellbisbal
11:30     prebenjamí a – ripollet cF
11:30     benjamí a – sabadell Fc
13:00    fem aleví benj – Vacarisses
14:30     infantil c – Natació terrassa
16:30     juvenil a – parets cF
18:30     cadet c – cardedeu Fc

partits a fora
 10:15  roureda VdF -  benjamí e 
11:30    badia -  benjamí b 
11:30    tibidabo tr -  benjamí c 
12:00   Maurina egara cF -  aleví d 
12:30    cercle sabadellès -  aleví b 
13:00    badia - prebenjamí b 
14:00    Guineueta cF -  fem cad inf 
15:15    eF base ripollet - infantil b 
15:45    badia -  cadet a 
16:45    eF barberà  -  juvenil b 

DiUmENgE 8 ABriL
pepín Valls
09:30   aleví c – eF base ripollet ad
10:00   benjamí d – cerdanyola
12:15     amateur a – Farners ce
15:00    cadet b – oar Gracia
17:00    fem inf aleví – Martorell ae

partits a fora
14:00    M lanzarote -  fem juv cad

AgENDA
del 6 al 12 d’abril

BÀSQUET (CB Castellar)

DiSSABTE 7 ABriL
pavelló puigverd
09:00   mini – cat Mini
10:30     infantil – s. perpètua
16:30     premini – ae badalonès
18:00     sots 25 femení – Minguella

partits a fora
09:00    col·legi cultural -  premini
09:00    cb la roca -  preinfantil fem
17:30    cb sant andreu -  sots 25
18:00    bàsquet sant boi -  sènior a
19:00   cb Vic -  júnior

DiUmENgE 8 ABriL
pavelló puigverd
17:00    cadet masculí – cb Vila
19:00    sènior b – ce laietà

partits a fora
09:00    bc Martorell -  cadet masculí

HoQUEi (HC Castellar)

DiSSABTE 7 ABriL
pavelló Dani pedrosa
16:00  femení – cp roda
17:00    iniciació a – cH arenys
18:00    iniciació b – Jesuïtes Sarrià
19:00    benjamí – cH arenys

partits a fora
13:00   Vilassar Hc -  prebenjamí a 
17:15   Girona -  juvenil 
19:45   igualada Hc -  infantil a 

DiUmENgE 8 ABriL
pavelló Dani pedrosa
11:00    aleví b – cp Vic
12:00    infantil b – Hoquei Figueres

partits a fora
16:30  casal l’espluga -  aleví a
19:45   Sentmenat -  sènior 1 cat

fUTSAL (fS Castellar)

DiSSABTE 7 ABriL
pavelló Joaquim Blume
12:45     aleví b – Fundació terrassa
18:30    sènior b – institut icària

partits a fora
09:15   Grups arrahona -  cadet a
11:45    montornès FS -  infantil b
13:55    Sant andreu ae -  juvenil a
14:15    Futsal iris -  aleví a
16:00    palau -  infantil a
20:00   arrels aeFS -  sènior a

DiUmENgE 8 ABriL
pavelló Joaquim Blume
09:00   benjamí b - terrassa
10:15     benjamí a – N. Sabadell 
11:30     prebenjamí a – S. J. despí 
12:45     juvenil b – rubí ceFS

partits a fora
09:15    parets FS -  prebenjamí b
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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.

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 

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

Clarinet
dilluns 09/04, de 16 a 17 h i 
de 20.30 a 21 h
dimecres 11/04, de 17.15 a 18.15 h

Saxo i flauta travessera:
dimecres 18/04, de 18.15 a 19 h

Baix elèctric i contrabaix:
dimecres 25/04, de 16.45 a 17.15 h

Classes 
gratuïtes 
No te les perdis!

I, al mes de maig, també classes de: trompeta i guitarra elèctrica.
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La regidoria de Joventut 
organitza un Holi per 
aquest diumenge dia 8

diumenge 8 d’abril, a les 12 hores, la 
regidoria de Joventut ha programat 
un Holi castellar Jove! a la plaça de 

catalunya. l’activitat anirà a càrrec 
d’urban events. es posaran a dispo-
sició de qui en vulgui  les bosses de 
colors per al Holi a preus populars. 
l’organització recomana anar vestit 
de blanc, amb calçat còmode i amb 
ulleres per a protegir-se dels ulls. 

Quins fogons proposa un 
arròs amb llet de tiramisú

l’arròs amb llet és un dels plats típics 
de quaresma. com que, qui més qui 
menys, tothom sap fer-lo i el coneix 
prou bé, les noies fogoneres ens pro-

posen una variació del clàssic. el fu-
sionen amb una altra gran recepta, 
el tiramisú, i aconsegueixen un arròs 
cremós de cafè amb llet. podeu veu-
re’n el vídeo al Facebook de quins Fo-
gons, al Facebook i al canal de You-
tube  de l’actual, i a lactual.cat .

Un cap de setmana a l’auditori 
la coral guanyadora del programa ’oh Happy day’ (2014) in crescendo actua aquest dissabte a les 18 hores

Dissabte 7, a les 18 hores, el grup 
coral In Crescendo actua a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont per presen-
tar el seu segon disc titulat Ínfimit. 

La proposta es concreta en un 
viatge musical, temporal i emocional 
a través dels records i la memòria. 
“Volem fer un retorn a la infan-
tesa a través de cançons que vam 
escoltar quan érem petits i joves, 
nosaltres i els nostres pares”, diu 
Miquel Fernández, un dels cantai-
res d’In Crescendo. La formació ha 
escollit “sintonies de canals de te-
levisió, cançons de Disney, can-
çons populars catalanes, de jocs 
infantils, etc”, afegeix Fernández, 
des d’una perspectiva més madura i 
actual, gràcies als arranjaments de 
Lluís Pérez Cansell, el director del 
cor In  Crescendo. 

Els temes que cantaran s’in-
clouen al seu segon disc, que porta 
el mateix nom que l’espectacle, Ín-
fimit, i  seran, entre d’altres ,So-
mewhere Over The Rainbow, de Màgic 
d’Oz; The Second Star To The Right, 
de Peter Pan; El Núvol De La Son, de 
Dàmaris Gelabert; Zapping, medley 
de sintonies televisives; El Trenca-
nous, de Tchaikovsky, Tot jugant, 
amb cançons infantils, i Dracs i Lla-
dres, tema original d’In Crescendo. 
“Són cançons que ens retornen a 
la infantesa, que ens desperten 
sensacions de quan érem nens i 
vam descobrir el món”, afegeix 
Fernández. 

El cor es completa amb les veus 
de Paula Aparicio, Julen Gerrikabei-

Una actuació a Sant Quirze d’in Crescendo. || X. VilaMaNYÀ

tia, Samantha López, Inés Martí de 
Veses, Laia Martínez, Arnau Oliver, 
Elena Oliver, Anna Pérez Cansell, 
Lluís Pérez Cansell i Maria Rosa 
Rodríguez. “En total, som 12 can-
tants en actiu”, confirma Fernán-
dez, que significa que “mantenim 
l’equip que es va formar a l’Oh 
Happy Day, excepte una noia, l’El-
sa, que viu a Londres i només pot 
afegir-se de forma puntual”.

In Crescendo va ser el cor gua-
nyador de la segons temporada del 
programa ‘Oh Happy Day’ de TV3, 
que va finalitzar al desembre del 
2014. L’any 2015 va dur a terme una 
gira per tres ciutats d’Europa i va 

poder enregistrar el seu primer 
treball discogràfic, “on vam reco-
llir els temes que havíem cantat 
al programa”.

Ara, amb el segon CD al mer-
cat, fan una aposta per un programa 
més lliure, que han triat en el sí de 
la formació. De moment, han pogut 
comprovar que “la gent ens reco-
neix, omplim platees de teatre i 
ens feliciten i saluden com si fós-
sim familiars”, segons Fernández. 
Els cantaires d’In Crescendo prove-
nen del món coral. “Ara depenem 
de nosaltres mateixos, com una 
banda de rock”.  La seva premissa 
és la constància, dedicació i passió. 

“Es tracta d’una proposta adreçada 
a infants a partir de 5 o 6 anys”“per 
donar a conèixer la figura del músic 
granados en motiu de la celebració 
de l’aniversari”“i ens vam adonar 
que no coneixíem prou ni la vida 
ni l’obra d’Enric granados”“amb 
titelles i música, per explicar 
qui va ser Enric granados d’una 
manera planera”“Conjuntament 
amb l’Ajuntament, vam decidir 
que els músics toquessin en 
directe”“perquè així les famílies 
puguin conèixer quina música 
feia granados”“Hi haurà una gran 
pantalla al fons, amb projeccions”“i 
també coproduccions” || M. a.

TEATrE fAmiLiAr, DiUmENgE

‘El petit piano’, un 
tribut a granados

  marina Antúnez

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 22 de març al 4 d’abril

Es necessita:
· ajudant/a de graella (caps de setmana)
· ajudant/a de maquinista
· ajudants/es de cambrer
· ajudants/es de cuina
· auxiliar administratiu/va
· auxiliar dependent/a de forn de pa
· controlador/a de qualitat
· dependent/a carnisseria i xarcuteria
· encarregats/des local hostaleria 
· Gerocultor/a

· Gestor/a comercial
· Mecànic/a muntador/a
· Netejador/a industrial i vidres
· oficial/a 1a construcció
· oficial/a serralleria, fabricació i muntatge
· operari/ària control numèric cNc
· operari/ària de fàbrica
· supervisor/a d’obra
· torner/a convencional
· transportista camió cisterna

internacionals de les terres de 
Ponent. El Centre de Titelles 
de Lleida va iniciar el procés 
creatiu documentant·se sobre 
el pianista “i ens vam adonar 
que no coneixíem prou ni la vida 
ni l’obra d’Enric granados”. La 
companyia ha pujat a l’escenari 
“amb titelles i música, per 
explicar qui va ser Enric gra-
nados d’una manera planera”. 
S’han  ocupat del disseny, 
construcció de titelles, posada 
en escena i música.  “Conjunta-
ment amb l’Ajuntament, vam 
decidir que els músics toques-
sin en directe”. A l’escenari, 
hi haurà la LleidArt Ensemble, 
que interpretarà peces d’Enric 
Granados i adaptades, “perquè 
així les famílies puguin conèixer 
quina música feia granados”. 
Per primer cop, la companyia 
lleidatana ha introduït les 
animacions. “Hi haurà una 
gran pantalla al fons, amb 
projeccions”, segons diu 
Ferre. L’espectacle ‘El petit 
piano’ va néixer en el marc de 
la 27a Fira de Titelles de Lleida. 
Recentment, la companyia 
Centre de Titelles de Lleida, que 
va néixer l’any 1986, ha rebut el 
Premi Nacional de Cultura que 
atorga el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts  (CoNCA).
Acumula més de 25 produccions 
“i també coproduccions”. Té 
un ventall ampli de propostes, 
de petit i gran format.  || M. a.
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ls dies 24 i 25, l’Ateneu va 
acollir la darrera propos-
ta de T.I.C. Escènic, l’obra 
‘Aquesta nit tanquem’ de 
Manuel de Pedrolo. Dis-

sabte, el públic va omplir la platea, de-
mostrant un cop més la seva fidelitat 
envers les propostes de la companyia 
castellarenca. Un públic que ja espe-
ra una proposta de teatre de testimo-
niatge o documental, que no s’allunya 
de la realitat. T.I.C. Escènic no tria les 
obres per la seva capacitat d’evasió, 
per la fantasia continguda a les his-
tòries ni, és clar, per l’efecte catàrtic 
que pugui provocar a l’espectador. 

La proposta que es va poder 
veure neix d’una obra escrita l’any 
1973. A l’espectador se li fa evident, des 
del primer moment, que T.I.C. Escè-
nic busca paral·lelismes entre el que 
diu el text de Pedrolo i els fets polítics 
i socials que actualment s’estan pro-
duint. En el vessant de dramaturg, Pe-
drolo exposa, de nou, l’intent de rebel-
lió contra una situació d’opressió. I en 
aquest context, els personatges que-
den reduïts a la seva consciència. El 
fet que Pedrolo utilitzi noms comuns 

Un Pedrolo vigent

E

Crònica

direcció: Jeroni oller

títol: ‘Aquesta nit tanquem’

intèrprets: T.i.C. Escènic

lloc: Sala de petit format Ateneu

Hora: 21.30 h

dia: 204 de març de 2018

l’actual, i en conseqüència, també ho 
va ser la manera d’afrontar els con-
flictes que van tenir-hi lloc, alesho-
res, i els que actualment tenen lloc 
a Catalunya. 

Sobre l’equip humà de T.I.C. Es-
cènic, cal posar semàfor verd en la 
posada en escena de dissabte al ves-
pre, ja que segons vam poder saber a 
l’Actual, l’actriu Clara Soley (Emma) 
va ser baixa per problemes de salut 
i va ser substituïda, in extremis, per 
Gabriel Ruíz, que va doblar paper 
fent d’Emma i de Ricard. Tampoc 
no estaven al 100 % l’Eulàlia Vilara-
sau (Carme) i el Ramon Permanyer 
(Jaume), un repartiment completat 
pels actors Joan Solé (subordinat 
autoritatiu), Josep Maria Roviralta 
(Joan), Carles Rovira (Pere), Dolors 
Ruíz (Núria) i el mateix director Je-
roni Oller (Julià). 

Tots ells van dignificar el tribut 
que T.I.C. Escènic fa d’un dels grans 
autors del nostre país,  Manuel de Pe-
drolo, del qui aquest 2018 se celebra 
el centenari del seu naixement, l’any 
1918. Va morir l’any 1990, a Barcelo-
na.   ||  MariNa aNtúNez

per anomenar els personatges els fa 
propers i atemporals. Pedrolo és un 
autor global. En la seva manera d’es-
criure, és incisiu, clar, determinat. És 
alhora punyent, dur, incòmode a l’èpo-
ca, - segurament també ho seria avui 
-, tot i que probablement tindria una 
altra manera de resoldre verbalment 
les qüestions sobre les que reflexiona. 
La censura el va condicionar durant 
tota la dictadura franquista i va reta-
llar moltes de les seves obres.

‘Aquesta nit tanquem’ funciona 
com a teatre dins el teatre, un assaig 
d’actors que no són actors, una posa-
da en escena que sorgeix de la volun-
tat d’unes persones anònimes d’ex-
plicar uns fets, per donar a conèixer 
el que està passant, per dir que prou, 
que n’estan tips de la repressió, de la 
manca de llibertat d’expressió, asso-
ciació i manifestació, d’empresona-
ments injustos, de l’abús de poder, 
de les tortures,... 

Malgrat que T.I.C Escènic esta-
bleix complicitats constants entre el 
que passava durant la dictadura fran-
quista i el que passa avui,  el context 
social i polític del 1973 era diferent a 

Un moment de la representació de T.i.C. Escènic. || q. pascual

Segon trimestre de 
cinema a Castellar

El Club Cinema Castellar Vallès 
ha presentat les propostes cine-
matogràfiques programades pel 
segon trimestre del 2018. El cine-
ma de l’Europa de l’Est, el gène-
re documental i la celebració del 
Dia de l’Associacionisme Cultu-
ral seran els eixos que marcaran 
aquest trimestre. 

La primera pel·lícula que es 
podrà veure es titula Un minuto de 
gloria, de Bulgària, i es pot veure 
aquest divendres. Del cicle de l’Eu-
ropa de l’Est també es podrà veure 
En cuerpo y alma i Sin amor.

Pel que fa als documentals, el 
CCCV col·labora en la programació 
de Demà, de Cyril Dion i Mélanie 
Laurent, una proposta que s’inclou 
al cicle “Reflexions” del Pla Estra-
tègic Castellar 20/20 que promou 
l’ajuntament.

El 4 de maig, amb motiu del 
Dia Internacional del Treball, el 
cineclub proposa una doble ses-
sió: Coca Cola en lucha, de Georgi-
na Cisquella i Pere Joan Ventura, 
i Organitzar lo (im)posible, un curt 
metratge de Tonina Matamalas i 
Carme Gomila. 

Una de les propostes més in-
teressants del trimestre és que 
Castellar serà subseu del Festival 
DocsBarcelona. Les tres entitats 
que, a la vila, promouen aquests 
documentals - Cal Gorina, CCCV 9i 
L’Aula - en col·laboració amb l’Ajun-
tament i la iniciativa del Docsdel-
Mes han programat tres projecci-
ons incloses dins la programació 
del festival i que, a Castellar, es 
podran veure els dies 23, 24 i 25 de 
maig. Aquests films s’han agrupat 
amb la denominació DocsBarce-
lona A Prop. D’altra banda, el dia 
13 d’abril també es podrà veure el 
DocsBarcelona del Mes Les noies 
‘Alba Daurada, un retrat sobre el 
partit d’extrema dreta grec. L’11 de 
maig es projectarà Un home millor, 
un documental que aborda un nou 
paradigma per a la prevenció de la 
violència masclista. 

El Diumenge d’estrena acull 
la cinta francesa una bossa de bales. 
I el cineclub clou la temporada amb 
l’adhesió als actes de la DASC. El 
dia 1 de juny s’ha programat Los 
archivos del Pentágono, d’Steven 
Spielberg.   || redacció

‘Los archivos del pentágono’, d’Steven Spielberg, clourà el trimestre del CCCV.

el club cinema castellar Vallès presenta 
les cintes d’abril a juny de 2018

CiNEmA | proGramacióTEATrE | ateNeU
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Cartell amb Caterina Albert, a La Centraleta de Castellar. || M. aNtúNez

ASSEmBLEA LLiBErTÀriA

Visibilitzant 
les dones de 
la història
L’Assemblea Llibertària de Castellar 
ha iniciat una nova campanya, seguint 
una de les línies de treball que segueix, 
la del focus feminista. “L’objectiu és 
insistir que hi ha un sector de dones 
invisibilitzades”, apunta Carlos Mur-
cia, des de Cal Gorina, una de les en-
titats col·laboradores amb l’activitat. 

L’Assemblea ha seleccionat 
13 dones rellevants de la història, 
“des de l’àmbit de la ciència fins 
a la defensa dels drets humans”. 
L’activitat s’ha pensat en forma de 
joc, en concret, de gimcana. 

La Biblioteca Municipal, 
també col·laboradora de la pro-
posta, proporciona unes butlletes 
que s’han d’acabar d’omplir. “Hi ha 
una graella amb el lloc on troba-
ran la dona, el seu nom i el que va 
fer”, afegeix Murcia.

Les persones participants han 
de completar els buits buscant, en 
els aparadors dels comerços locals i 
les entitats, el cartell de la dona cor-
responent. “Són cartells molt vi-

suals, hi ha les dones d’un color 
vistós, i a sota, una petita expli-
cació”. Un cop trobar l’espai que 
falta a cadascuna de les dones a la 
graella de la butlleta, aquesta s’ha 
de retornar a la biblioteca, que es 
farà dipositària de les aspirants fins 
al dia de l’entrega de premis.

El termini per participar a l’ac-
tivitat ja és obert i s’allargarà fins 
al proper 22 d’abril. El dilluns 23 a 
la tarda, coincidint amb la festa de 
Sant Jordi, l’Assemblea Llibertària 
donarà a conèixer el guanyador o 
guanyadora, que rebrà com a premi 
un lot de llibres de temàtica femi-
nista obsequiats per la llibreria La 
Centraleta.  ||  M. aNtúNez

ràdio castellar convidarà a la 
reflexió al programa ‘el moll de l’os’

l’emissora municipal 
estrena el programa 
‘el moll de l’os’ amb 
Guillem plans, Jordi 
Uyà i marc bejar

Llegeixes notícies i t’emprenyes com 
una mona. La ràdio del cotxe canta 
indiferent les notícies. Plouen les 
dades. Ens queda a sobre la pell, una 
capa fina d’informació. L’actualitat 
ens pesa al damunt. Després de més 
de dos milers d’anys de tradició filo-
sòfica, no descobrirem la sopa d’all. 
Però, ‘El moll de l’os’, conduït per 
Guillem Plans i amb la col·laboració 
de Jordi Uyà i Marc Bejar, mirarà 
de ser un refugi per a la reflexió dins 
de  la graella de Ràdio Castellar. La 
cita serà tots els dijous a les 20.30 i 
en reemissió el mateix dijous a les 
23.30 hores.

“Cada setmana, enraonarem 
sobre un tema i ens formularem 
preguntes que, desvergonyida-
ment, potser no sabem respon-
dre”, explica el responsable principal 
d’aquest curiós espai radiofònica, el 
periodista i col·laborador de L’ACTU-
AL i Ràdio Castellar Guillem Plans. 
Segons explica, la idea és tractar 

  redacció

fiLoSofiA |  NoU proGrama

Els responsables del ‘moll de l’os’ amb roc Casagran, un dels convidats. || cedida

“sobre un concepte quotidià, sense 
pressa ni estridències, amb pro-
funditat. Intentarem arribar-hi 
fins a la noció més íntima. En de-
finitiva, fins al moll de l’ós”. Grans 
temes com la política, la poesia o la 
mort seran el fil conductor d’un espai 
novedós en la graella de l’emissora 
municipal.  

L’Associació Cultural Andalusa 
Aires Rocieros Castellarencs pro-
mou, pels propers 13, 14 i 15 d’abril,  
la VI Feria de Abril, un acte orga-
nitzat per la Casa de Andalucía 
de Castellar. L’entrada és gratuïta 
i permet gaudir de totes les acti-
vitats programades. Un any més, 
l’organització ha preparat diverses 
actuacions, una rua, tapes i potat-
ge, un espectacle de flamenc, sevi-
llanes i molt ball típic de la Feria de 
Abril. Totes les activitats tindran 
lloc al recinte firal de l’Espai Tolrà.

L’obertura es farà a les 20 h, 
divendres, amb el Coro Rociero 
Alba Rociera de Sentmenat, el Ball 
de Gitanes de Castellar, l’Agrupa-
ció Sardanista Amics de Castellar 
del Vallès, el Ball  de Bastons de 
Castellar, el Grup de Sevillanes de 
Sant Feliu de Codines, l’Acadèmia 
de Baile EL - EU Espai, de Barberà 
del Vallès, i la Roda Cubana amb 
“Son Canela y Sal”, amb la veu de 
la cantant Sílvia Ugarte. S’oferirà 
cervesa, altres begudes i tapes per 
a tothom a preus populars. 

Dissabte 14, el protagonisme 
el tindrà el Coro Rociero Voces del 

S’acosta la VI Feria 
d’Abril de Castellar

TrADiCioNS | AiRES ROCiEROS

Camino, de Terrassa, el Centre Cul-
tural de Palau, els Hermanos Vilchez 
i  el Grupo de Baile Hierbabuena. 

A més , es podrà gaudir de l’es-
pectacle del Cuerpo de baile de la 
Casa de Andalucía de Castellar del 
Vallès i del grup de competición de 
la Escuela Dance Street-los Gym. 
També actuarà el Grupo de Sevi-
llanas Sueño Blanco, de Terrassa.

Diumenge 15 s’ha previst una 
Rua Andaluza a partir de les 11 hores 
pels carrers de Castellar. La sortida 
es farà des de l’Espai Tolrà. A les 14 
hores  se servirà un potatge rociero 
que inclou el plat, el pa i les postres 
per un preu popular de 4,5 euros. 

A més, diumenge es podrà gau-
dir de les actuacions del Coro Rocie-
ro Pastora y Reina, de Santa Coloma, 
el Cuerpo de Baile Nuevo Amanecer, 
l’espectacle de Baile de l’escola Pas 
de Dansa, de Sabadell, i l’actuació 
d’Amalia de Triana, cantant de copla. 

Els tiquets per al potatge del 
diumenge ja estan a la venda a 
través del telèfon 937148739 i el 
669770954, o a través del correu 
airesrocieroscastellarencs@gmail.
com.   || M. aNtúNez

Jornades de creixement personal

Activitats gratuïtes
Organització: El Mirador Centre de Coneixement

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

“El canvi, el primer pas”
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”
A càrrec de Ricard Lujano Gallardo, coach i escriptor
Dia: dijous 12 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

“Treball corporal”
A càrrec de Meritxell Casas, ballarina i 
formadora de pilates i ioga
Dia: divendres 13 d’abril
Hora: 18 h
Lloc: Terrassa d’El Mirador
Inscripció prèvia al Servei d’Atenció Ciutadana
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Al fons, Santi Soto explica quines herbes posar per fer la colònia || M. aNtúNez

La Ludoteca Municipal va organitzar, conjuntament amb la Bibliote-
ca Municipal i El Vergel de las Hadas, un taller d’elaboració de colònies 
amb plantes aromàtiques. A l’activitat s’hi van incriure unes 25 perso-
nes, entre infants i adults, que van poder elaborar un flascó de colònia a 
partir de plantes aromàtiques com el romaní, la tarongina, l’api, la sàl-
via, la lavanda, el llorer, el serpol, l’artemisa, el gerani, etc. Plantes que, 
combinades entre elles, faran una colònia única per a cadascú.  Santi 
Soto, responsable d’El Vergel de las Hadas, va coordinar el taller.   ||  M. a. 

Aprenent a fer unes colònies artesanes

EL VErgEL DE LAS HADAS | taller

LiTErATUrA | certameN

Enguany, s’han presentat 65 treballs
als V Premis de literatura breu L’Actual

Enguany, el V Premi de literatura breu L’Actual comptarà amb 65 treballs, 
que són els que s’han acceptat d’entre tots els rebuts, i que compleixen les 
bases publicades en aquest mitjà. Hi ha hagut 26 relats breus en la catego·
ria adulta, 21 relats en la categoria de relat jove i 18 en la categoria de poe·
sia. Pel què fa a la modalitat de poesia jove, no hi ha hagut cap participant.
El dia 13 d’abril, es donaran a conèixer els finalistes a través de correu elec·
trònic, entre els que també s’inclouran els guanyadors. El dia 20 d’abril, en 
un acte que encara s’està definint, s’anunciaran els premiats.  ||  redacció

El grup d’Atabalats de l’escola Sant 
Esteve ha organitzat el primer Dia 
Gegant, al pati del centre, el proper 
diumenge 8 d’abril.“És el primer 
cop que es fa i ens agradaria repe-
tir l’experiència, compartint-la 
amb altres escoles del poble i les 
famílies”, diu el grup d’Atabalats. 
L’acte és obert a tota la ciutadania i 
centres escolars.

Al primer Dia Gegant hi partici-
paran, - a més dels Atabalats amb els 
gegants els capgrossos - , els Gegants 
de l’ETC, els Gegantets de Castellar, 
la colla gegantera de Sant Llorenç i 
els Castellers de Castellar.  

Un dia Gegant es
prepara per diumenge

Els Atabalats de l’escola Sant Esteve, amb gegants i capgrossos. || cedida

els atabalats de Sant esteve, els impulsors

A les 9.15 h s’ha previst l’arriba-
da i plantada de gegants al pati de l’es-
cola. A les 9.30 ho es farà l’esmorzar de 
germanor. De 10.30 a 12 h s’han previst 
jocs i tallers infantils. Per exemple, 
un taller per aprendre a fer castells 
humans i un  altre, “en el que s’ense-
nyarà un ritme amb els tabals”. Al 
final del matí, “qui ho vulgui podrà 
agafar un tabal de l’escola i tocar 
el ritme que s’ha après al taller”.  A 
les 12.30 h, les colles geganteres  faran 
els seus balls i un de conjunt. A les 13 
h s’entregarà un present a les colles 
convidades i se sortejarà un obsequi.

 Vallès Educa ha confirmat l’as-
sistència per a filmar l’esdeveniment 
i fer-ne un reportatge. En cas de mal 
temps, els Atabalats traslladaran el 
Dia Gegant a l’Espai Tolrà. 

propoSTA | Familiar

  marina Antúnez

BiBLioTECA | celebració

Aquest divendres, a les 18 hores, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
commemora el Dia Mundial del Lli-
bre Infantil gràcies a la participa-
ció generosa dels 19 infants que han 
fet arribar els seus textos al servei. 

L’acte és obert a tothom i s’ini-
ciarà amb la lectura del manifes-
ta a càrrec d’Oumayma Lagssiyer, 
de 14 anys. A continuació, els petits 
participants iniciaran la lectura de 
les seves creacions. Clàudia Muela 
Vidal, de 7 anys, llegirà “Fem nous 
amics”;  Estel Gallego Munt, de 6 
anys, llegirà “El senyor Pal”; Andrea 
Bárzano Abellán, de 8 anys, “Aven-
tura a la natura”; Akram Elhaddad, 
d’11 anys, “El conill aprèn a ballar”; 
Nisrin Melhaoui, de 10 anys, i Marwa 
Lagssiyer, de 9 anys, llegiran “Les 
fades”; Anna Altimira Pastor, d’11 
anys, “Una tarda a la biblioteca”; Mo-
hamed Melhaoui, de 8 anys, “Pira-
tes”; Anna Barrera i Anahí Ortuño, 
de 12 anys, llegiran conjuntament 
“Tots tenim drets”; Nahil Mezouari, 
de 9 anys, “L’esquirol”; Goretti Jimé-
nez Borrell, d’11 anys, “Mortadel·lo i 
Filemón”; Gina Jiménez Borrell, de 
9 anys, “Gavina”; Leo Álvarez Gar-
cia, de 10 anys, “El noi amb bona 
sort”; Ainoa Furriols Roman, de 10 
anys, “El somni de la Kexa”; Fatma 
Mezouari, d’11 anys, “La amistad”; 
Marta Jiménez Borrell, de 8 anys, 
“El món completament del revés” 
i, finalment, Ona Pedret, de 9 anys, 
“El Carbó, el gos petitó”.

Posteriorment, els infants po-
dran gaudir d’una tertúlia infantil i 
juvenil que s’ha organitzat.   ||  M. a.

Avui, cita 
literària amb 
els infants
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DivEnDRES 6 
 
18.00 - propoSTA 
Dia internacional del Llibre infantil 
biblioteca municipal 
org: biblioteca municipal 

21 h - CiNEfÒrUm
Un minuto de gloria
auditori municipal
org: club cinema castellar Vallès 

DiSSAbtE 07 
 
9.30 h - propoSTA 
iV Campionat de dansa pas de pista 
Sessions: de 9.30 a 11.30 h, de 12 a 
14.30 h i de 15 a 17 h 
Sala blava de l’espai tolrà 
org.: Urban events 
col·laboració: ajuntament 

11.30 h - CoNTES
once Upon a Time
ludoteca municipal les 3 moreres
org: ludoteca municipal

18 h - mÚSiCA
Ínfimit, amb in Crescendo
auditori municipal
org.: ajuntament 
 

DiuMEngE 08 
 
7 h - ESporTS 
Xii ruta de les Ermites 
Sortida: local del cec 
org.: centre excursionista castellar 

de 10.30 a 13 h - propoSTA 
Un dia gegant 
Jocs i tallers infantils, ball de ge-
gants i taller de tabals 
pati de l’escola Sant esteve 
org.: Grup d’atabalats de l’escola 
Sant esteve 

12 h - TEATrE
El petit piano, a càrrec del Centre 
de Titelles de Lleida
auditori municipal 
org.: ajuntament

12 h - propoSTA
SonaSwing al Calissó Vermut, amb 
payés Saigi Swing Quartet
cal calissó
org.: SonaSwing i cal calissó

12 h - propoSTA
Holi festival
plaça de catalunya
org.: ajuntament i Urban events 

17 h i 19 h - CiNEmA
El cuaderno de Sara 
auditori municipal
org.: ajuntament

18 h - BALL
Ball amb el Duet Tramuntana
Sala blava de l’espai tolrà
org: tot ballant 
 

DiLLunS 09 
 
de 16 a 17 h i de 20.30 a 21 h - 
propoSTA 
Classe gratuïta de clarinet 
emm torre balada 
org.: emm torre balada 

20 h - prESENTACiÓ
Llibre Dies que duraran anys, de 
Jordi Borràs
presentació a càrrec de l’autor
Sala de petit Format de l’ateneu
org.: comitè defensa de la 
república castellar del Vallès

20 h -  propoSta
En to poètic: la poesia del Segle 
d’or espanyol
biblioteca municipal
org.: biblioteca municipal 

DiMARtS 10 
 
18 h - propoSTA 
“Aprendre a dir no” 
a càrrec de Núria castro  
(centre Karuna) 
Sala d’actes d’el mirador 
org.:  el mirador centre de 
coneixement 

19.30 h - PRESENTACIÓ
Llibres Les coses que realment han 
vist aquests ulls inexistents’ i ‘Cants 
materials, de Josep Lluís Badal
amb la intervenció de l’autor, d’ig-
nasi Giménez, alcalde, i d’anton 
carbonell, president del col·lectiu 
pere Quart · biblioteca municipal
org.: col·lectiu pere Quart i 
biblioteca municipal 
 
 
DiMECRES 11 
 
09.30 h - SORTIDA 
Caminada saludable: 
Camina i fes salut 
Sortida des de la porta del cap 
org.: ajuntament i Àrea bàsica de Salut 
 
 

13 h - propoSTA 
1a Jornada comunitària de Castellar 
del Vallès: prescripció social
Sala d’actes d’el mirador
org.: ajuntament i equip d’atenció 
primària de castellar

de 17.15 a 18.15 h - propoSTA
Classe gratuïta de clarinet
emm torre balada
org.: emm torre balada

18 h - XErrADA
“El canvi, el primer pas”
a càrrec d’esther García peñuelos, 
escriptora i experta en processos 
de canvi i gestió emocional
Sala d’actes d’el mirador
org.:  el mirador centre de 
coneixement 

DijOuS 12 
 
9 h - SorTiDA 
Vine i Camina +60: Els aiguamolls  
del Llobregat (El prat de Llobregat) 
inscripcions 9 i 10 d’abril, de 9 a 14 h 
a la regidoria de programes Socials 
(espai tolrà) · pl. del mercat 
org.: ajuntament 

18 h - XErrADA
“Com aconseguir objectius i metes”
a càrrec de ricard lujan Gallardo, 
coach especialista en problemes 
obsessius
Sala d’actes d’el mirador
org.:  el mirador centre de 
coneixement

19.30 h - mÚSiCA
Concert dels Combos i grup de 
saxos de l’Emm Torre Balada
cal calissó
org.: emm torre balada 
 

DivEnDRES 13 
de 16.30 a 18.30 h - TALLER
“imatge i migració. Taller crític de 
fotografia i realitat virtual”
inscripcions gratuïtes a la regidoria 
de Joventut (c. portugal, 2, de 9 a 13 
h i de 16 a 19 h).  
per a joves de 14 a 21 anys
Sala xavier caba d’el mirador
org.: ajuntament
 
 
 
 
 
 

18 h - propoSTA
“Treball corporal”, a càrrec de 
meritxell casas, ballarina i fundado-
ra de l’espai la Jaima · terrassa d’el 
mirador
org.:  el mirador centre de 
coneixement

20 h - proJECCiÓ
DocsBarcelona del mes:  
Les noies d’Alba Daurada
auditori municipal
org.: cal Gorina, cccV i l’aula

a partir 20 h - propoSTA 
feria de abril 
recinte Firal de l’espai tolrà 
org.: aires rocieros castellarencs 

DiSSAbtE 14 
 
tot el dia - propoSTA 
feria de abril 
recinte Firal de l’espai tolrà 
org.: aires rocieros castellarencs 

matí i tarda - ESporT
3r Trofeu Clau de Sol de  
gimnàstica rítmica
pavelló de puigverd
org.: club rítmica clau de Sol

11.30 h - propoSTA
racó 0-3 anys: “rodones, esferes, 
boles i pilotes”
ludoteca municipal les 3 moreres
org.: ludoteca municipal

20.30 h - TEATrE
Adossats
auditori municipal · org.: ajuntament

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet D’Ambient
Sala blava de l’espai tolrà
org.: tot ballant

 
DiuMEngE 15 
tot el dia - propoSTA
feria de abril
recinte Firal de l’espai tolrà
org.: aires rocieros castellarencs

18.45 h - BALL
Ball a càrrec del grup Leyenda
Sala blava de l’espai tolrà
org.: amics del ball de Saló

18.45 - CiNEmA
Sin rodeos
auditori municipal · org.: ajuntament

DESTAQUEm EXpoSiCioNS

agenda del 6 al 15 d’abril

SonaSwing al Calissó
diumenge 8 · 12 h · cal calissó

aquest diumenge, al punt del mig-
dia, el grup payés saigi swing quartet 
actua a cal calissó, convidat per l’enti-
tat castellarenca sonaswing. ells són 
rita payés (trombó i veu), toni saigi 
(piano), arturo Valdez (contrabaix) i 
Jordi pallarés (bateria. el concert serà 
una bona manera de gaudir del jazz ba-
llant-lo o escoltant-lo, tot prenent una 
copa. l’acte és obert a tothom.

Exposició permanent: “Trenquem rei-
xes per la llibertat”
exterior de l’escola Municipal d’adults

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

Exposició “imatge i migració”
Fins 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 06 roS 
diSSabte 07 pErmANYEr 
diUmeNGe 08 pErmANYEr 
dillUNS 09 ViLÀ 
dimartS 10 roS 
dimecreS 11 CASTELLAr 
diJoUS 12 YANgÜELA 
diVeNdreS 13 CASANoVAS 
diSSabte 14 roS 
diUmeNGe 15 roS 

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 brevetat és la germana del talent”
Anton Txèkhov 

@carloslecegui @rogercristobal5 @fonsofernandezmcd
Mona ós el Montcau Niu

mEmÒriES DE L’ArXiU D’HiSTÒriA 

iNSTAgrAm · @lactual 

Iniciem una sèrie de 4 imatges fetes per Delgado Fotógrafo-Estudio, de Barcelona. Corresponen 
a un encàrrec per il·lustrar un monogràfic sobre Castellar publicat al Diari de Barcelona, amb 
reportatges i publicitat d’empreses i comerços. Malgrat un dia plujós, el fotògraf va saber treu-
re unes bones vistes de l’aspecte urbà d’aquells anys en diversos llocs dels carrers i places de la 
vila. Aquí un detall de la plaça Major, ben farcida de vegetació, amb els parterres, el brollador i els 
bancs de la rodona central.  || col·lecció: òscar cardoNa || autor: delGado FotóGraFo  || arXiuHis-

toriacastellar@GMail.coM ||  FacebooK.coM/arXiuHistoria 

Castellar el 1972

penúltima

pepeta prat guitart                    
93 anys · 22/03/2018  
Alfonso fernández Cortés           
53 anys · 23/03/2018            
Enric penín  güerre    
77 anys · 23/03/2018
Santos ondoño Castillo
85 anys · 30/03/2018
francisca Soler Codina  
30/03/2018 · 98 anys
José López Simancas     
01/04/2018 · 61 anys
Luis Troya Quesada     
01/04/2018 · 81 anys

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

Farmàcia Yangüela
Carretera de Sentmenat, 1 · T. 937 14 52 89

www.farmaciayanguela.com

Que són els SPD?

Recoma-
nació

L’SPD (Sistema Personalitzat de Dosificació) és, 
principalment, una ajuda per prendre la medi-
cació i evitar l’error, l’oblit de les preses i facili-
tar l’administració de la medicació, ja que està 
agrupada per moments del dia com, per exem-
ple, l’esmorzar, el dinar i el sopar. Es tracta d’un 
blíster fabricat amb materials d’ús farmacèutic 
i alimentari, només d’un sol ús. Per a cada presa, 
s’ha d’obrir la casella del dia de la setmana i del 
moment pertinent en què toqui prendre’s la me-
dicació (matí, tarda, nit...). És un envàs hermè-
tic i setmanal, pel que una vegada obert ja no es 
pot tornar a tancar.

Cal recalcar que els pastillers comuns als quals 
estem habituats no solen ser hermètics, no són 
d’un sol ús i són reutilitzables, pel que, tot plegat, 
pot generar contaminacions creuades, equivo-
cacions en la medicació i intoxicació per un ús 
irresponsable. Cada setmana, el seu farmacèu-
tic li farà el blíster per a la setmana següent amb 
tota la seva medicació oral sòlida. 

Per tal d’estar segur de quina és la medicació que 
li toca a cada moment (colesterol, sucre, etc...), 
en el blíster hi constarà una etiqueta (a la part 
posterior) amb tots els medicaments de la set-
mana i el moment del dia. També hi ha una eti-
queta en la part del davant on consta el nom del 
pacient, data de quin dia de la setmana comen-
ça i acaba, la farmàcia i el nom del farmacèutic 
que li ha preparat.

El regne de les 
granotes. 
missió a l’Àrtic

Una bossa de 
bales

Sin rodeos

ANIMACIÓ
Versió en català

DRAMA
Versió original subtitulada
en català

COMÈDIA
Versió original (castellà)

22 d’abril
12.00 h i 16.30 h

22 d’abril
18.45 h

15 d’abril
18.45 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

El cuaderno 
de Sara

17.00 h i 19.00 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

8 d’abril

Versió original (castellà) • 2018
Durada: 115 min
país: espanya
Direcció: Santiago Segura
repartiment: 
belén rueda, manolo cardona, marián 
Álvarez, enrico lo Verso, Florín opritescu, 
malcolm Sitté, iván mendes, etc.

Sinopsi: laura busca des de fa anys la seva 
germana Sara, desapareguda a la selva del congo. 
Quan n’apareix una imatge borrosa en una foto 
d’un poblat miner de l’est del congo, laura viatja 
fins a Kinshasa disposada a endinsar-se al territori 
perillós dels “Senyors de la Guerra”.

aVeNtUreS. iNtriGa
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la contra

Santi Soto

El cultiu ecològic  
està en expansió 
i genera negoci

Coresponsable del viver La Serra · El Vergel de las Hadas

q
. p

a
s

c
u

a
l

Gestiona el projecte de cultiu i venda de planta aromà·
tica remeiera a El Vergel de las Hadas, al viver La Serra. 
Amb la seva dona Adalú Marcela Pereira promouen acti·
vitats i tallers per fer difusió dels beneficis de les plantes

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
perseverant
Un defecte que no pots dominar?
la passió que ratlla l’obsessió
Una planta?
la camamilla
La teva paraula preferida?
Harmonia
Quin plat t’agrada més?
bledes amb patates
Un color
el blau
Un llibre?
‘el horticultor autosuficiente’  i  
‘creando a  Matisse’
Una pel·lícula?
‘las nueve revelaciones’
Un paisatge?
el Vallès sense indústries
Una cançó?
‘imagine’ de John lenon
Un desig?
el que diu ‘imagine’

”

“

· Què és El Vergel de las Hadas?
És un projecte compartit amb la 
meva dona, l’Adalú. Ella i jo ens vam 
conèixer quan ja teníem 30 anys i 
escaig. Abans de conèixer-la, jo era 
pagès, provenia de l’agricultura con-
vencional. Més tard, vaig descobrir 
l’ecològica i m’hi vaig iniciar, i quan 
vaig conèixer l’Adalú, vam començar 
a fer cultiu de planta aromàtica reme-
iera, tan beneficiosa. Aquest és el pro-
jecte que s’impulsa des d’El Vergel. 

· i el dueu a terme a Castellar? 
Fa 27 anys, vam començar a Castellar, 
sí. Al viver La Serra, situat al costat 
del tanatori. Més tard, vam iniciar el 
projecte a Uruguai. Però allà ens va 
agafar el Niño i, a més, políticament 
era molt complicat seguir allí. I climà-
ticament també era molt difícil. Així 
que fa uns 19 o 20 anys, vam tornar 

cap aquí, quan l’Adalú estava emba-
rassada del nostre tercer fill. 

· Vau tornar a Castellar, vols dir?
Primer vam estar al Montnegre i al 
Montseny, sempre amb el projecte 
de planta aromàtica. Hi vam ser 13 
anys. Nosaltres estàvem de lloguer 
i van desnonar el propietari, de ma-
nera que ens vam quedar sense casa. 
Va ser llavors quan vam recuperar la 
finca que teníem a Castellar, que era 
de la família, de les meves tres ger-
manes i jo.  Vam reprendre la nos-
tra feina, la de la planta aromàtica. 

· Quines tasques feu, a El Vergel?
Fem planter d’aromàtica però també 
de planta hortícola, a més de tallers, 
activitats i divulgació. La nostra feina 
és treballar amb les plantes, som més 
jardiners que agricultors. Tenim frui-
ters, però només per consum propi. 
L’objectiu és crear un jardí botànic, 
viure a la natura de manera autòno-

ma, poder tenir la màxima autono-
mia alimentària possible.  Sempre 
que podem ho fem tot ecològic.

· En què us diferencieu del que co-
neixem com un ‘garden’?
En un ‘garden’ tenen planta floral, fer-
tilitzants, etc. Ells compren i venen, 
però no cultiven. Nosaltres sí, venem 
la planta aromàtica remeiera que 
cultivem nosaltres mateixos. Tenim 
més de 300 espècies. A la primave-
ra, també tenim planta hortícola. 
Per exemple, els clients poden tro-
bar 28 varietats de tomàquet. Nos-
altres tractem la planta d’una mane-
ra molt personal. Fem venda directa, 
però és una venda tranquil·la. Quan 
algú ve a comprar planta o planter 
d’horta, els fem una visita per les 
instal·lacions i, a vegades, fins i tot 
ens aturem una estona per fer el te 
amb el client. També venem planta 
per Internet a tota la península, i de 
llavor, a tot Europa. 

· També feu la vostra pròpia lla-
vor de planta?
Sí, nosaltres fem recuperació de lla-
vors. Formem part de la Xarxa de 
Graners. Amb la Xarxa, compartim 
trobades, les llavors, etc. La nostra 
idea és cobrir el foradet de les llavors 
i plantes que no es troben, peculiari-
tats botàniques, plantes rares. 

· Quina és l’activitat més impor-
tant en el vostre dia a dia?
A part de la venda, per nosaltres és 
molt important la formació i divulga-
ció. Fem tallers i cursos i ens estem 
formant constantment en les últi-
mes novetats. A nivell universitari, 
cada cop hi ha més interès per formar 
alumnes ben preparats en la matèria.
 
· Hi ha plantes que se us resistei-
xen a ser cultivades?
Gairebé totes són susceptibles a ser 
cultivades, però és cert que algunes 
són difícils. La farigola marduix és 

tan seca i viu en condicions tan ex-
tremes que quan la cuidem i reguem 
una mica se’ns mor. També és difícil 
l’adaptació de les plantes d’alçada, 
com l’àrnica i la genciana. Part de la 
nostra feina és, justament, l’adap-
tació de plantes al cultiu. Ara estem 
estudiant tres gramínies que són als 
prats i que, a l’estiu, són molt verdes i 
boniques. Podrien substituir la gespa, 
que necessita molta aigua. 

· Creieu que hi ha interès per part 
de la població?
La planta ecològica interessa per-
què la gent cada cop vol cuidar més 
la seva alimentació. Però no només 
interessa als particulars, sinó també 
als laboratoris farmacèutics, que ne-
cessiten plantes ecològiques per ex-
treure’n els principis actius, perquè 
no estan contaminades químicament. 
El cultiu ecològic està en expansió i 
genera negoci. La nostra feina, que és 
ancestral, s’està revaluant. 

 marina Antúnez


