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Setmanari d’informació local

Neix Castellar 
Vila de Llibres

actualitat | P03

l’alcalde i el regidor de cultura van 
presentar a la Biblioteca municipal 
un pla pel foment de la lectura 
que inclou la instal·lació de cinc 
grans punts de ‘bookcrossing’

campió amb 11 anys
MOtOcicliSME | P13

Max Sánchez saluda abans de la sortida a la prova que es va celebrar el cap de setmana passat al circuit d’Albacete. || d. gómez

El castellarenc Max Sánchez es va estrenar el cap de setmana passat al 
campionat d’Espanya de Velocitat Moto 4 amb victòria al circuit d’albacete 
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Sant Jordi
23/04/18

Castellar del Vallès

U
ni

ta
t d

is
se

ny
 //

 A
j C

as
te

lla
r d

el
 V

al
lè

s

Divendres 20 d’abril
Castellar, vila de llibres
18 h · Pl. d’el mirador (en cas de pluja, Sala 
d’Actes d’el mirador)
Organització: Ajuntament

- Presentació del projecte de bucs de 
   llibres a l’aire lliure
- Col·loqui conduït per Anton Carbonell 
   amb la participació de Josep Lluís Badal, 
   miquel desclot, gisela Pou, Joan Sellent i 
   Jacint Torrents, padrins dels bucs 
- Representació d’un fragment de l’obra
   Aquesta nit tanquem, tribut a manuel de 
   Pedrolo, a càrrec de  TIC escènic
- Lliurament del V Premi de Literatura 
   Breu L’Actual

Dissabte 21 d’abril
Sant Jordi i Les 3 Moreres
de 10.30 a 13.30 h · c. Sala Boadella i c. Hospital
Organització: Ajuntament
Amb la participació de: Biblioteca municipal, 
Ludoteca municipal, escoles Bressol munici-
pals Colobrers i el Coral, escola municipal de 
música Torre Balada
 
IV Trobada de Bèsties de l’ETC
17 h · Pl. del mercat
Organització: grup de diables de 
l’esbart Teatral de Castellar

Diumenge 22 d’abril
4t aniversari dels Castellers 
de Castellar
12 h · Pl. d’el mirador
Organització: Castellers de Castellar
Amb els Castellers de Castellar, els Castellers 
de montcada i Reixac i els Castellers de gavà

Dilluns 23 d’abril
Fira de Sant Jordi
de 10 a 20 h · pl. d’el mirador
Organització: Comerç Castellar i Ajuntament

I també:

Cantata El Petit Príncep
17.30 h · pl. d’el mirador
Organització: espaiart
A càrrec d’alumnes d’espaiart (amb la col-
laboració dels alumnes d’extraescolar de l’escola 
Joan Blanquer i Jaume Viladoms) i la participació 
de les formacions vocals d’el Cor de la Nit i SOm-
night. Narració d’enric López i playbacks a piano 
d’Abel garriga

Ballada de sardanes amb la 
Cobla Vila d’Olesa
18.30 h · pl. del mercat
Organització: Ajuntament i ASAC

Jocs Florals de l’Escola 
Municipal d’Adults
18.30 h · Auditori municipal miquel Pont
Organització: escola municipal d’Adults

Vine al Mercat i et regalem una rosa
Per compres superiors a 6 € a Carnisseria 
Casé, Cárnicas merche, La Bona Teca, Vila 
Borrull i el Racó del mercat
Organització: mercat municipal

més informació: www.castellarvalles.cat 

Vine a la festa
del 20è aniversari 
de la Ludoteca!

Dissabte 21 d’abril · 10.30 h
C. Sala Boadella 
(davant de la Ludoteca)

Hi haurà autòmats i mecanismes 
gegants al carrer, macrocircuit 
d’scalextric, tallers, paradetes, contes...

anys
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tema de la setmana‘Castellar Vila de llibres’

arriba  el ‘bookcrossing’ a castellar
Es col·locaran cinc bucs de llibres  a les places d’El Mirador, de cal calissó, de catalunya, d’Europa i de la Fàbrica Nova

Hi ha viles de flors, viles termals, 
viles amb caràcter i viles amb en-
cant. I després estan les viles de 
llibres, com ho serà Castellar del 
Vallès a partir del dia 20 d’abril. 

Per convertir-se’n, s’ha im-
pulsat un bookcrossing (passalli-
bres) molt original, amb l’objectiu 
de fomentar la lectura en el muni-
cipi i aconseguir que la ciutada-
nia intercanviï llibres d’una ma-
nera anònima. Es col·locaran cinc 
bucs de llibres que es podran tro-
bar des d’aquest mes d’abril a les 
places d’El Mirador, de Cal Calissó, 
de Catalunya, d’Europa i de la Fà-
brica Nova. La intenció és posar-ne 
un sisè a la plaça de la Llibertat, un 
cop finalitzi la remodelació d’aquest 
espai. Els bucs consisteixen en 
unes estructures metàl·liques en 
forma de llibre obert, d’un metre i 
mig d’alçada i un metre de fondà-
ria cadascun, que disposen de tres 
prestatges on la ciutadania podrà 
deixar-hi llibres que tingui a casa 
i agafar-ne d’altres. Si el lector o 
lectora ho creu convenient, podrà 
compartir-los de nou als bucs un 
cop llegits. “El bookcrossing es 
nodreix de l’intercanvi de llibres 
de persones anònimes. Agafen un 
llibre, el llegeixen, fan la seva ex-
plicació a una targeta i el tornen. 
Te’l pots endur a casa, te’l  pots 
quedar, tornar-lo a deixar o inter-
canviar-lo per un altre”, explica 
Aleix Canalís, regidor de Cultura.  

Cal tenir en compte que no 
hi ha limitació en el nombre de lli-
bres que cadascú hi pot dipositar, 
tot i que no s’acceptaran enciclo-
pèdies, llibres de text, ni llibres en 
mal estat. Cal assenyalar que, ini-
cialment, els bucs es nodriran amb 
una primera aportació d’exemplars 
de la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort, que vetllarà pel bon funcio-

 Cristina Domene

D’esquerra a dreta: el professor Anton Carbonell, l’escriptor Josep Lluís Badal i l’alcalde, Ignasi Giménez. || J. JÁImez

nament del projecte.
Cadascun dels bucs prendrà la 

forma d’una coberta de cinc obres 
literàries que han estat escollides 
per cinc escriptors castellarencs 
que actuen com a ‘padrins’ de ca-
dascuna de les estructures. Els tex-
tos triats han estat ‘L’illa del tresor’, 
de Robert Louis Stevenson, per part 
de Joan Sellent; ‘El quadern gris’, 
de Josep Pla, per part de Jacint 
Torrents; ‘l’Odissea’, d’Homer, per 
part de Josep Lluís Badal; ‘La casa 
de les belles adormides’, de Yasu-
nari Kawabata, per part de Gise-
la Pou; i ‘Bestiari’, de Pere Quart, 
per part de Miquel Desclot. Les il-
lustracions de cadascuna de les co-
bertes dels bucs han anat a càrrec 
de Joan Mundet, pintor, dibuixant 
i il·lustrador castellarenc.

CuLTurA | FOMENt dE la lEctura

+ BIBLIOTECA

Badal presenta la 
seva darrera novel·la

Després de la presentació del 
projecte ‘Castellar Vila de Llibres’, 
l’escriptor castellarenc Josep Lluís 
Badal va presentar dimarts a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort 
la seva darrera novel·la Les coses 
que realment han vist aquests 
ulls inexistents, acompanyat  
del professor Anton Carbonell, 
membre del col·lectiu Pere Quart i 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez. 
Més d’una trentena de persones 
van escoltar les paraules de 
l’autor sobre les seves obres.

acte públic de presentació

El projecte de municipi de foment de 
la lectura ‘Castellar, vila de llibres’ 
es presentarà a la ciutadania en un 
acte públic que tindrà lloc divendres 
20 d’abril, a les 18 hores, a la plaça 
d’El Mirador. La cita comptarà amb 
participació de T.I.C. Escènic, que re-
presentarà un fragment de la seva 
adaptació de l’obra de l’escriptor Ma-
nuel de Pedrolo Aquesta nit tanquem. 
A més, es durà a terme un col·loqui 
conduït pel professor i president del 
Col·lectiu Pere Quart, Anton Carbo-
nell, que comptarà amb la participa-
ció dels cinc escriptors padrins dels 
bucs de llibres: Josep Lluís Badal, 
Miquel Desclot, Gisela Pou, Joan Se-
llent i Jacint Torrent. L’acte es clourà 
amb el lliurament del V Premi de Li-
teratura Breu L’Actual, que compta 

amb 65 treballs aspirants (26 relats 
breus en la categoria adulta, 21 més 
en la categoria de relat jove i 18 en la 
categoria de poesia).

reformes a la biblioteca 
L’Ajuntament també ha aprovat un 
projecte de reforma parcial de la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort, 
al qual es destinaran 107.000 euros 
entre aquest any 2018 i l’any 2019. 
Un espai que rep 175 visites diàries i 
presta més de 26.002 documents en 
un any ha d’adaptar-se a la ciutada-
nia. “Volem convertir la biblioteca 
en un equipament totalment actu-
alitzat a la demanda de la ciutada-
nia, ja que és un dels equipaments 
municipals més utilitzats de Cas-
tellar”, va assegurar l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez.

S’augmentaran les zones de lec-
tura, mentre que la zona destinada a 
les revistes i la zona infantil es podran 
convertir fàcilment en espais d’acti-
vitats col·lectives, com per exemple 
presentacions de llibres. A més, es 
reduirà la quantitat de prestatgeries 
i es reorganitzarà el fons documen-
tal. Així, es preveu que amb aquests 
treballs es disposi d’una capacitat 
per a 26.500 documents a les sales 
de lectura (amb 60 títols de revistes 
i diaris) i per a 12.000 documents al 
magatzem. La reforma inclourà di-
ferents actuacions; d’una banda, in-
tervencions arquitectòniques per a 
la millora de les instal·lacions. D’al-
tra banda, el projecte també con-
templa la redistribució de mobiliari 
i equipaments. En aquest sentit, es 
renovaran alguns elements com ara 
prestatgeries o taules, i se’n reforma-
ran d’altres, i també es preveu l’ad-
quisició de maquinari d’autopréstec. 
A més, l’Ajuntament està duent a 
terme els tràmits per poder adquirir 
un immoble de la Generalitat situat al 
carrer de l’Hospital i contigu a la bibli-
oteca. D’aquesta manera, en el futur 
es podria ampliar l’equipament. 
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Preinscripció escolar 
educació infantil (2n cicle), 
primària 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 

salut

Quan la comunitat té cura de tu

El projecte de prescripció social de Cas-
tellar, que porta més d’un any en funci-
onament, va celebrar aquest dimecres 
la seva primera jornada comunitària.  I 
ho va fer enmig d’una Sala d’Actes plena 
de gom a gom, conscients que “teníem 
ganes de celebrar alguna cosa”, cons-
tatava el regidor de Salut, Joan Creus, 
que va apuntar que la jornada partia del 
fet que l’any passat va rebre el premi 
CAMFiC-Albert Ramos per a projec-
tes de Salut Comunitària de la Socie-
tat Catalana de Medicina Familiar i Co-
munitària. “Ja que ens ho reconeixen, 
també és just agrair als participants 
per posar en valor la salut comunità-
ria”, afegia Creus.

Aquest esperit comunitari també 

  Jordi rius

Foto de família de tots els participants a la primera jornada comunitària de prescripció social celebrada a la Sala d’Actes del Mirador. || Q. PASCuAL

va presidir els instants previs a la ce-
lebració de la jornada on tots els assis-
tents van fer una foto de família -la que 
il·lustra aquesta notícia- . La prescrip-
ció social, el mecanisme pel qual els pro-
fessionals sociosanitaris guien i incen-
tiven els pacients i usuaris a fer ús dels 
recuros comunitaris existents per mi-
llorar el seu benestar, “té moltes forta-
leses. Tots els actors són protagonis-
tes i tots els que esteu aquí sou actors 
i protagonistes”, admetia a l’inici de la 
seva intervenció la directora del CAP 
Castellar, Isabel Martínez. La prescrip-
ció social va aconseguir prescriure 436 
receptes l’any passat, “un número ac-
ceptable de persones que s’han pogut 
beneficiar del projecte”, va destacar 
el Cap de Salut de l’Ajuntament de Cas-
tellar,  Joan Elvira.

 Amb un grau de compliment per 

sobre del 75%, la iniciativa ha suposat la 
incorporació d’usuaris a altres activitats 
del catàleg. “Estem aconseguint que les 
persones facin  més vegades aquella ac-
tivitat que hem prescrit i fins i tot hem 
observat que molts usuaris estan fent 
entre ells activitats socials que estan 
fora del catàleg”, assegura Elvira. I és 
que aquest teixit de la xarxa social és un 
dels objectius inicials de la prescripció 
social , que busca, en definitiva, “redu-
ir l’aïlllament social, millorar la salut 
mental i la qualitat de vida”, va desta-
car la directora del CAP Castellar, que va 
avançar que “incorporarem les farmà-
cies com a agents i en següents fases 
del projectes com a prescriptors”. Una 
figura clau de la iniciativa és l’enllaç, el 
professional que fa l’acompanyament in-
dividual a l’usuari, ha obtingut una bona 
valoració entre els participants.

el treball per a la comunitat

Els organitzadors de la jornada van con-
vidar la coordinadora d’activitats comu-
nitàries d’Atenció Primària de Lleida i 
presidenta d’AUPA, Estrella Lalueza. 
Fent servir exemples de les seves estades 
com a cooperant a Médicos del Mundo a 
Croàcia, Bòsnia, Albània, Kosovo, Sierra 
Leone i Costa d’Ivori, Lalueza va reivin-
dicar que, entre la relació entre metges i 
usuaris, “s’ha de conèixer l’entorn, la 
realitat , les seves necessitats i lacau-
sa perquè arriben a nosaltres”. Lalu-
eza va assegurar que “a les consultes de 
vegades no escoltem el pacient. Segur 
que si rasquem una vegada, veurem 
que potser la persona es troba aïlla-
da”. Finalment, també va demanar equi-
tat en els projectes comunitaris ja que 
“en ocasions estem menys temps amb 
qui més ho necessita”.

El projecte pioner de prescripció social de castellar va celebrar dimecres una jornada per fer balanç i treballar novetats

Són les que es 
van prescriure 

l’any passat

rECEPTES

436
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actualitat

“Quin pla té catalunya? i Espanya?”
El periodista Jaume Barberà va parlar sobre el moment històric que estem vivint
dins del cicle de xerrades ‘reflexions’ del Pla Estratègic castellar 20/20

El torn de preguntes, que es va allargar 
més que la pròpia conferència, va ser 
una mostra de l’interès del públic que 
va assistir a la conferència del periodis-
ta Jaume Barberà. Tot i que el divulga-
dor estava convidat per oferir reflexions 
que ajudessin als castellarencs a pensar 
el Castellar del futur, Barberà va dedicar 
la major part de la seva intervenció a par-
lar del procés i de la situació actual d’Es-
panya i Catalunya. 

Un Barberà “provocador i catas-
trofista” tal com el va definir la periodista 
castellarenca Cristina Herranz, qui es va 
encarregar de moderar la xerrada. “Sem-
bla mentida però fa sis mesos que no 
tenim autogovern i això és gravíssim. 
Algú en pot dir quin pla té Catalunya 
més enllà del procés? I Espanya? L’Ajun-
tament de Castellar ha fet una cosa que 
és molt lloable. Pensar Castellar. Què 
volem i quines són les nostres amena-
ces? Fem un pla i treballem-hi. Si això 
ho fa un Ajuntament, que no té cap obli-
gació de fer-ho, perquè no ho fem com a 
país?”. Barberà, que és del Vallès Orien-
tal, va plantejar si seria possible manco-
munar serveis. “Si Barcelona més l’àrea 
metropolitana suma el 70% de la pobla-
ció de Catalunya, perquè hem de tenir 
més de 400 municipis?”, es preguntava.

Respecte a el moment de la història 
que estem vivint, el que va estar al cap-
davant del programa d’entrevistes ‘Sin-
gulars’ de TV3 va queixar-se de la falta 
de líders. “La nostra generació tenia 
líders. Mitterrand, Felipe González, 
Pujol... podies o no estar d’acord amb 
ells, però eren líders. Teníem uns va-
lors sòlids, semblava que vivíem en un 

món més segur i creixies amb l’esperan-
ça de viure millors que els pares. Però, 
ara, ens atrevim a dir als nostres fills 
que viuran millor que nosaltres? No, i 
això és molt fotut”.

Quant la situació de Catalunya, Bar-
berà -que va concórrer a les eleccions del 
21 de desembre ocupant el penúltim lloc de 
la llista de Catalunya en Comú Podem- va 
reconèixer que el procés hauria de corre-
gir. “Ens vam pensar que tenint la raó 
era prou, però l’altre te l’ha de reconèi-
xer, i llavors o has de reaccionar o cor-
regir. Jo soc partidari de corregir. Si el 
suport que tens no és suficient, s’ha de 
canviar l’estratègia”. Sobre què ha de fer 
Catalunya en Comú Podem, Barberà ho té 
clar: “Jo personalment, penso que han 
de facilitar un govern, no ha de vetar a 
Junts pel sí”.    || C.dOmeNe

Jaume Barberà i Cristina Herranz durant la xerrada. || J. JÁImez

MODELS D’INNOVACIÓ

Les propostes del cicle “Reflexions. 
Diàlegs sobre el futur” del Pla Estratègic 
Castellar 20/20 continuen el 19 d’abril. 
La conferència  s’ha titulat “Estratègia i 
innovació per a la propera dècada a Castellar”. 
Tindrà lloc dijous 19 i anirà a càrrec de 
Xavier Marcet, president de Lead To Change, 
una empresa de consultoria en innovació 
estratègica que té per objectiu ajudar les 
empreses a desplegar models d’innovació 
molt orientat a resultats i donar-les 
suport en el desenvolupament de projectes 
d’innovació i emprenedoria corporativa.

Xavier Marcet, proper convi-
dat del cicle

La jove Anna Sánchez, estudiant de 1r de Batxillerat de 
l’INS Castellar, ha obtingut el premi de la sisena edició dels 
guardons ‘Protagonistes del demà’ que atorga el Rotary 
Club de Sabadell i que s’ha fet entre centres de Sabadell, 
Castellar del Vallès i Sant Quirze. Gràcies a aquest guar-
dó, podrà gaudir  d’una estada en un ‘campus’ d’estudi in-
ternacional a l’estiu de 22 dies de durada que realitzarà 
entre els mesos de juliol i agost a la Xina.  

Els candidats a aquest premi han de demostrar  es-
perit emprenedor, capacitat de lideratge, honradesa, ac-
titud de servei, i una formació i qualitats ètiques que els 
converteixin en un estímul i un model pels altres joves a 
més d’un excel·lent expedient acadèmic. “Sobretot en el 
currículum que vaig portar a la seu del Rotary a Sa-
badell era important que es destaquessin actituds o 
iniciatives solidàries”, constata la jove. Dels diferents 
campus que es poden escollir, l’Anna va triar Xina, pot-
ser pels seus coneixements de l’idioma ja que l’ha estudi-
at durant tres anys. També està estudiant japonès i acaba 
d’obtenir el First Certificate d’anglès. La jove, que vol dedi-
car-se més endavant a Comunicació Audiovisual, durant 
la seva estada a la Xina estarà una setmana amb una famí-
lia d’acollida i la resta de dies a una residència amb joves 
d’altres nacionalitats. Durant la seva estada, aprendrà no-
cions sobre la cultura del país, opera xinesa  i la llengua.

L’Institut de Castellar  ha volgut felicitar la jove i 
“desitjar-li molta sort en tots els seus nous projectes”.  
  ||  RedACCIó

Una alumna d’INS Castellar 
farà una estada a la Xina

La castellarenca Anna Sánchez en una imatge a roma. || CedIdA

FOrMACIÓ | ‘PrOtagONiStES  dEl dEMà’CONFErÈNCIA | Futur
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Espai d’Entitats Castellarenques

9a FErIA D’ABrIL CONCErT DE LA 
COrAL XIrIBEC

VOLS PArTICIPAr A LA 
FIrA DE SANT JOrDI? 

Aires rocieros Castellarencs Coral Xiribec Comerç Castellar

Dates: 13 (a partir 20 h), 
14 i 15 (tot el dia) d’abril
Lloc: Espai tolrà

grups rocieros, solistes, grups de 
ball i flamenc i són algunes de les 
activitats programades. a més, 
diumenge 15 al matí es farà la rua 
andalusa. també hi haurà migas 
i “potaje rociero”. Podeu consul-
tar la programació completa de la 
Feria d’abril 2018 al web municipal.

l’entrada és gratuïta.

Dia: dissabte 28 d’abril
Hora: 19 h
Lloc: capella de Montserrat

la coral Xiribec actuarà el pro-
per dissabte 28 d’abril a la capella 
de Montserrat en un concert que 
compta amb la col·laboració de 
l’ajuntament i de la capella de la 
Mare de déu de Montserrat.

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: www.castellarvalles.cat
a/e. airesrocieroscastellarenc@
gmail.com

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

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

AVAN

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

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

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

DocsBarcelona del mes
Dia: divendres 13 d’abril
Hora: 20 h
Lloc: auditori Municipal
VO subtitulada en català

En els últims anys, la imatge de grè-
cia com un país amb platges asso-
lellades i gent amigable ha estat en-
fosquida per ideologies polítiques 
properes al nazisme que s’encar-
nen en alba daurada, el partit que 
a les eleccions del 2012 va aconse-
guir 21 escons al Parlament grec.

LES NOIES D’ALBA DAurADA EXPOSICIÓ DE TAPISSOS 

Dia: dilluns 23 d’abril
Horari: de 10 a 20 h
Lloc: Punt d’informació a Persones 
amb discapacitat (PiPad), pl. Major

les alumnes del curs de creació 
de tapissos exposen les seves cre-
acions amb motiu de la diada de 
Sant Jordi.

l’activitat l’organitza l’associa-
ció aVaN, amb la col·laboració de 
l’ajuntament.

actualitat

EDuCACIÓ | 13-24 d’aBril

Aquest divendres comença el període de 
preinscripció  escolar que s’allargarà fins 
al 24 d’abril. Per formalitzar les sol·licituds, 
les famílies hauran d’omplir l’imprès que 
es podrà descarregar al web http://quees-
tudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ i pre-
sentar-lo al centre escolar que s’hagi triat 
com a primera opció, o bé enviar-lo a tra-
vés d’Internet. 

La Regidoria d’Educació ha fet arri-
bar una carta informativa sobre el procés 
de preinscripció a 201 famílies castellaren-
ques amb infants nascuts el 2015 que s’han 
d’incorporar a P3 i a 305 famílies castella-
renques amb nois i noies nascuts el 2006 i 
que, per tant, s’incorporaran a 1r d’ESO. A 
Castellar, l’oferta de preinscripció per al 
curs 2018-2019 que ha determinat el De-
partament d’Ensenyament de la Genera-
litat consta d’un total de 9 grups a P3 (7 en 
centres públics i 2 en centres concertats)  i 
11 grups a 1r d’ESO (9 en centres públics i 2 
en centres concertats).

una imatge d’arxiu de les portes obertes d’El Sol i la Lluna. || CedIdA

  Jordi rius

l’oferta  d’estudis 
preveu 9 grups de P3 
i 11 grups a 1r d’ESO

S’obre la preinscripció del nou curs

Finalment, l’anunci del govern central, que, 
aprofitant l’aplicació del 155 i la intervenció de la 
Generalitat, volia incloure una casella en els for-
mularis de preinscripció escolar perquè els pares 
poguessin escollir si volen que els seus fills estudi-
ïn en castellà, no s’ha fet. La regidora d’Educació, 
Maria Antònia Puig, ha constatat que “és una de 
les principals novetats d’enguany, tot i que no 
hauria de considerar-se així perquè mai hi ha 
hagut la casella”.

De cara a l’any que ve, la regidora d’Edu-
cació ha assegurat que no es tanca cap grup i si 
la configuració és la mateixa que l’any passat la 
ràtio per classe pot ser de 22 o 23 alumnes. “No 
tenim perquè tenir la 5 ràtio de 25 alumnes”, 

constata Puig. Una de les novetats de la preins-
cripció és que aquest any les famílies que no tin-
guin plaça assignada en cap dels centres dema-
nats podran ampliar les seves sol·licituds a partir 
de les vacants existents, mantenint la puntuació 
inicial. A més, el departament també consolida 
el control per detectar el frau en la preinscrip-
ció. Es revisarà la documentació i es demanarà 
que el certificat mèdic especifiqui la malaltia del 
sistema digestiu per evitar picaresques com ara 
esgrimir celiaquia per guanyar 10 punts extres. 
Quant als ensenyaments postobligatoris, el de-
partament incorpora aquest any la preinscrip-
ció electrònica en els cicles formatius de grau 
superior de FP, i elimina els tràmits en paper. 

AJuNTAMENT | wEB MuNiciPal

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va partici-
par a la vuitena edició del Congreso Nacional de 
Innovación y Servicios Públicos (CNIS) que va 
tenir lloc a Madrid el 4 d’abril passat. El tècnic 
municipal responsable dels Sistemes d’Informa-
ció Geogràfica, Jaume Àvalos, va intervenir a la 
sessió que duia per títol ‘Mes enllà de la carto-
grafia: gestionant la ciutat sota una plataforma 
geoespacial integrada’, conjuntament amb Jordi 
Valeriano, responsable de producte TIG de Ber-
ger-Levrault España (Absis, Aytos y Tecnogeo).
En la seva intervenció, Àvalos va explicar l’expe-
riència del municipi en la posada en marxa del 
Geoportal, l’eina d’informació geogràfica del por-
tal web municipal desenvolupada per l’empresa 
Berger-Levrault. Com a novetat, es va presentar 
la proposta d’integrar els expedients adminis-
tratius a la plataforma geoespacial, a través de 
l’eina SIT-Expedientes.  || RedACCIó

El Geoportal es 
presenta a Madrid

Jaume Àvalos i Jordi Valeriano.  || CedIdA
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El Servei Local de Català, Comerç 
Castellar i l’Ajuntament de la vila or-
ganitzen per tercer any consecutiu 
la proposta “A l’abril cada paraula 
val per mil”, una exposició de cartells 
amb paraules i la seva etimologia que 
s’exposaran del 14 al 24 d’abril en 55 co-
merços castellarencs. L’objectiu de la 
proposta és conscienciar de la rique-
sa que representen totes les llengües i 
difondre el lèxic català, a més d’impli-
car el comerç en projectes relacionats 
amb la llengua catalana. Enguany, a 
més, s’ha impulsat la 2a gimcana lin-
güística relacionada amb aquesta ac-
tivitat, una proposta oberta a tota la 
població i que consisteix a emplenar 
amb les informacions requerides unes 
butlletes que des d’aquesta setmana 
ja es poden recollir als establiments 
que participen de la proposta. Un cop 
omplertes, les butlletes s’hauran de di-
positar (entre el 14 i el 24 d’abril), a les 
urnes que estaran situades al Mercat 
Municipal i a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort. 

Entre les butlletes que s’hagin 
respost correctament, el 25 d’abril se 
sortejaran tres vals per valor de 30 
euros, que es lliuraran als guanyadors 
el dia 9 de maig.  || RedACCIó

‘A l’abril cada 
paraula val 
per mil’

SErVEI DE CATALÀ | 
giMcaNa liNgüíStica

Divendres passat, a les 11 del matí, 
una cinquantena de persones es van 
concentrar als jardins del Palau Tolrà, 
com a mostra de repulsa per l’assas-
sinat de Feliciana Álvarez Navarro, 
veïna castellarenca, i a tots els actes 
de violència masclista.

La dona de 72 anys va ser as-
sassinada, dijous 5 d’abril a Saba-
dell, a mans del seu gendre que la 
va apunyalar. “Des del consistori 
volem expressar el nostre condol 
a la família, amistats i a l’entorn 
més proper de la senyora Felicia-
na i vol mostrar el seu rebuig enèr-
gic a qualsevol manifestació de vi-
olència”, va expressar l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez, just abans dels 
minuts de silenci. L’alcalde va afe-
gir que “la violència exercida vers 
les dones també en l’àmbit famili-
ar no és un fet puntual sinó que és 
una violència que s’exerceix de ma-
nera quotidiana. Aquests assassi-
nats no són més que la punta d’un 
iceberg fonamentat en tot un gruix 
de situacions violentes que patei-
xen les dones dia rere dia. Al car-

consternació per l’assassinat de ‘Feli’
la  castellarenca, de 72 anys, hauria mort apunyalada pel seu gendre a una botiga de Sabadell

una cinquantena de persones s’han concentrat  als jardins del Palau Tolrà. || m. ANTúNez

rer, als nostres espais de treball re-
munerat, als nostres espais d’oci, 
en els nostres entorns més propers 
de família i parella. A través  dels 
mitjans de comunicació volem dir 
prou, no més assassinats, no més 
violència”.

Després del crim es va decretat 
un dia de dol al municipi i es bande-
res de l’Ajuntament van romandre a 
mitja asta. Posteriorment, també es 

SuCCESSOS | criM

 redacció

va fer un altre minut de silenci davant 
de l’Ajuntament de Sabadell.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el gendre de la Feliciana, Josep 
Maria G.O., de 43 anys, com a pre-
sumpte autor del crim minuts des-
prés que tinguessin lloc els fets.  Se-
gons l’agència EFE, sogra i gendre 
van tenir una forta discussió per mo-
tius de caràcter familiar en la qual, 
segons sembla, l’home va clavar di-

verses punyalades amb una arma 
blanca a la dona. 

Els fets van passar poc abans de 
les dotze del migdia de dijous passat al 
número 48 del carrer Gràcia, al cen-
tre de Sabadell, a la botiga Saqqara, 
el propietari de la qual és el gendre.

En el tancament d’aquesta edi-
ció, Ràdio Sabadell va informar del 
suïcidi a la presó del presumpte as-
sassí de la veïna castellarenca.    
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Dissabte passat al matí, la dietè-
tica Integra va celebrar l’adhesió 
a la cooperativa ‘MOLSA-Rebost 
de Salut’ amb una degustació de 
plats vegetarians i regals d’ali-
mentació biològica a la primera 
cinquantena de clients que re-
alitzessin una compra superior 
als 15 euros. Durant la jornada, 
l’establiment es va omplir de cli-
ents, que van poder conèixer les 
primeres novetats que ha com-
portat el canvi. El menjar vegà va 
estar cuinat in situ per Natursoy.

La idea de la botiga, bate-
jada com a “Rebost de Salut” és, 
precisament, això, convertir-se 
en un establiment on els clients 
puguin fer la compra sencera 
d’alimentació biològica, comple-
ments de medicina naturals i, fins 
i tot, de cosmètica.

Festa d’inauguració de 
Molsa Rebost de Salut

COMErç | cOOPEratiVa

Un centenar de veïns de les urba-
nitzacions de Can Font, del Balcó i 
del nucli agregat de Sant Feliu del 
Racó es van manifestar divendres a 
la plaça d’El Mirador per protestar 
per l’ocupació d’habitatges buits a 
les urbanitzacions. De fet, la mani-
festació va aconseguir que l’Ajun-
tament es reuneixi amb els veïns el 
dia 16 per parlar de la problemàtica.
El membre membre de la junta de 
l’associació de veïns Can Font- Ca 
n’Avellaneda. Ricard Abad, ha indi-
cat que  “des dels consistori saben 
perfectament què necessitem, 
volem solucions a les ocupacions 
que tenim en curs i les que puguin 
arribar”.

El regidor de Seguretat Ciuta-
dana, Convivència i Civisme, Aleix 
Canalís, ha indicat que entenen la 
preocupació dels veïns, i que, malgrat 
la legislació vigent, “hi ha poc marge 

Protesta veïnal contra els ocupes 
als habitatges de les urbanitzacions

Els veïns es van concentrar divendres davant d’El Mirador. || CedIdA

per fer res com ajuntament”. Tot 
i això, “s’està treballant amb les 
companyies de subministraments 
per lluitar contra les connexions 
il·legals” i s’insta els propietaris a 
prendre “les mesures pertinents 
per mantenir els seus immobles 
en bones condicions”.

Respecte als ocupes, la casuís-
tica és molt diferent, segons apunta 
el representant veïnal: “Hi ha gent 
sense recursos, però també aquells 

que van a la urbanització per tenir 
una segona residència”.

Abad argumenta que no és que 
hi hagi un alt percentatge d’ocupaci-
ons “però sí que els ocupes fan molt 
enrenou, en algun cas hi ha tràn-
sit de cotxes molt sospitós i posen 
en perill la convivència a la nostra 
urbanització de Can Font”.
Diumenge, els veïns van fer pinya i 
van evitar diumenge una altra ocu-
pació a la urbanització.  || RedACCIó

TErrITOrI | urBaNitzaciONS

La botiga, ara convertida en cooperativa, ha fet diversos canvis. || g.PLANSImatge virtual de l’estand. || CedIdA

un centenar 
de residents es 
manifesten a la 
plaça d’El Mirador “Sempre que fem un acte de 

celebració la gent respon molt bé. 
I la clientela que tenim és maquís-
sima”, va explicar Rosa Mari Torres, 
una de les propietàries de la botiga, 
fent balanç de la celebració. I va afe-
gir:  “La gent ha estat molt engres-
cada, que també fa falta amb els 
temps que estem vivint, per posar 
una mica d’alegria”.

Entre els productes que van 
agradar més a la degustació hi va 
haver els tacos, “que estan prepa-
rats per cuinar al forn en qüestió 
de minuts, ràpidament, i són sa-
níssims”, va comentar Torres.  La 
clientela també va respondre molt 
positivament als formatges vegans, 
sense llet, que els van agradar molt; 
i a altres productes, com per exem-
ple, els tes alternatius anglesos.   || 

guILLem PLANS

ALIMENTArIA | NOVEtat

Gastrofresc
presenta el sorbet 
d’açaí sense sucre

Un any més, l’empresa castellarenca 
Gastronomia Fresca (GastroFresc) 
estarà present al saló Alimentaria, que 
se celebrarà del 16 al 19 d’abril al recin-
te Gran Via de Barcelona.  L’empresa 
és representant del fabricant de frui-
tes trocejades, purés 100% naturales 
i coulis Dira, el fabricant de polpes de 
fruita tropicals i exòtiques Brasfrut i  el 
fabricant del sorbet d’açaí Native Açaí. 

la botiga, ara integrada en una cooperativa, 
va oferir una degustació de menjar vegetarià

“Enguany,  presentem com a 
novetat el sorbet d’açaí sense 
sucre, barrejat amb guaranà i 
amb estèvia”, explica el gerent 
de GastroFresc,  Joan Juni.  L’açaí 
és actualment “una de les frui-
tes que més nutrients hi ha i és 
molt consumida en gimnasos i 
per esportistes, sobretot brasi-
lers perquè la palmera que pro-
dueix aquests fruits es conrea a 
l’Amazones”. Del 17 al 19 d’abril, 
l’estand de GastroFresc, situat al 
pavelló 6 (Restaurama) acollirà 
un show cooking amb el xef cas-
tellonenc César Romero, “que 
serà a partir d’ara el nostre 
ambaixador”.   ||  J. RIuS

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 

Tota la informació a:
www.castellarvalles.cat/casalsestiu

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

Tota la informació a www.castellarvalles.cat/
casalsestiulactual
Els casals es difondran al suplement especial 
de L’Actual del dia 18 de maig.

Presentació de sol·licituds: 
fins al 27 d’abril 

actualitat
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El consell comarcal d’ERC es va re-
unir a Castellar dissabte passat per 
renovar l’executiva i per preparar el 
rumb a les pròximes eleccions muni-
cipals, que encararan com una de les 
claus per la construcció de la Repú-
blica.  La trobada de militants i gent 
de les seccions del partit republicà del 
Vallès Occidental va servir, a més, per 
analitzar el present i per traçar una 
estratègia compartida de cara al futur. 
Marc Sanglas, l’endemà de retornar 
de la visita a la presó d’Estremera i de 
Soto del Real, va voler retransmetre 
els missatges dels empresonats, que 
animaven a “continuar endavant, 
treballant conjuntament com a 
partit i com a societat, perquè en 
aquesta cohesió hi ha la principal 
fortalesa”. En acabar la primera re-
unió comarcal, els republicans van 
sortir a davant de l’edifici per reivin-
dicar l’alliberament dels presos polí-
tics i van escenificar un enorme llaç 
groc a la plaça que van acompanyar 
amb clams de “Llibertat!”.  

A la jornada, Joan Manuel Tres-
serras, exconseller de cultura i de mit-
jans de comunicació, també va oferir 

Erc encarrila les municipals com 
una clau per construir la república

Els assitents al Congrés d’ErC van desplegar un llaç groc davant del Mirador. || J.JAImez

El partit va renovar 
a castellar la seva 
executiva comarcal

PDECAT | trOBada EurOPEa

Pau Castellví, nou membre de la direcció 
de les Joventuts Liberals Europees

Dissabte 7 d’abril es va celebrar a Ber-
lín, Alemanya, el congrés de prima-
vera de la Joventut Liberal Europea 
(LYMEC), que aplega diverses orga-
nitzacions que promouen els princi-
pis i valors liberals arreu d’Europa. 
Un dels principals objectius del con-

sicions, amb aproximadament el 
60% del vot. Dues de les propostes 
que va presentar Castellví va ser 
un projecte per obrir més el par-
tit i que els mandataris europeus 
prestin més atenció als drets hu-
mans.  ||  C.  dOmeNeCastellví, a la dreta, amb la nova direcció dels Joves Liberals, a Berlín. || CedIdA

VALLÈS OCCIDENTAL | trOBada

Aquest diumenge, 15 d’abril, entitats, sindicats i organitzacions de la so-
cietat civil catalana han convocat una manifestació a Barcelona coinci-
dint amb els sis mesos de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cui-
xart, a la presó des del 16 de novembre.  La concentració té per objectiu 
defensar les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats fonamentals de la ciutadania que s’han vist vulnerats a 
Catalunya.  Com ha anat fent en les manifestacions convocades a Barce-
lona, l’ANC de Castellar organitza diversos autocars per fer el desplaça-
ment més fàcil. Els vehicles sortiran de les piscines municipals a les 9.30 
i el preu és de 7 euros. Es pot pagar en el mateix autocar però cal reser-
var plaça prèviament.  “Ja tenim ganes que es formi govern. Hi ha ne-
cessitat. Estem farts del 155 i del que ens està perjudicant, però en-
tenem les dificultats de formar govern. És la quarta vegada que més 
proposa candidat i no sabem encara si el jutge Llarena deixarà que 
Jordi Sànchez sigui present al Parlament”, ha declarat la presidenta 
de l’ANC Castellar, Trini Pérez. 

D’altra banda, dimarts passat un centenar de castellarencs es va con-
centrar als Jardins del Palau Tolrà per rebutjar els càrrecs contra per-
sones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR).  ||  C.d.

grés era sotmetre a votació i escollir 
els nous càrrecs directius de l’orga-
nització. A la trobada hi va assistir 
una delegació de la JNC per defen-
sar la candidatura de Pau Castellví 
a membre de la direcció, qui va que-
dar segon de 7 candidats, per a 4 po-

el seu punt de vista sobre com “ubicar 
el marc general sobre el qual cons-
truir projectes municipals”, segons 
explica la secció castellarenca d’ERC. 
Els locals també van considerar qua-
tre punts clau per encarrilar el futur, 
des d’ERC: recuperar amb força les 
institucions després de crear un go-
vern els pròxims dies amb el candidat 
proposat per Junts per Catalunya; en-
fortir les seccions municipals com a 
gran base per construir la Repúbli-
ca; internacionalitzar el conflicte; i 
la mobilització permanent al carrer.

A la tarda, després d’un dinar 

popular, van començar els tallers 
pràctics de formació de xarxes, de 
construcció de grups experts i d’orga-
nització d’actes, orientats a militants 
i seccions locals dels municipis. Rafa 
Homet, portaveu de la secció local, 
explica que també “es van tractar 
temes bilaterals entre municipis, 
com Castellar i Sentmenat, per as-
segurar que els programes electo-
rals aniran en comú”. ERC Castellar 
afronta aquests comicis “amb la dis-
ponibilitat d’assumir totes les res-
ponsabilitats que puguem a dins del 
municipi de Castellar”.  ||  g. PLANS

Manifestació en defensa 
dels presos polítics

BArCELONA | 15 d’aBril

Dimarts es va fer una concentració contra la detenció de membres dels CDr. || J.J.

política
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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.

 PDeCAT Castellar

ijous passat la jus-
tícia alemanya dei-
xava en llibertat 
amb fiança el MHP 
Carles Puigdemont 
i descartava l’ex-

tradició per rebel·lió. La deten-
ció del president a Alemanya va 
significar un punt d’inflexió en 
la repercussió internacional del 
procés. Amb tots els respectes a 
la resta de països que han ofert 
asil polític als exiliats i que han 
fet cas omís a les amenaces espa-
nyoles, que el destí del president 
legítim de Catalunya estigués a 
les mans de la primera potència 
europea era un salt qualitatiu im-
portant que creava una expec-
tació sense precedents. 
Afortunadament, la justícia ale-
manya ha demostrat ser impeca-
blement independent i professi-
onal, tot ique les bones relacions 
actuals entre els governs espa-
nyol i alemany podien fer-nos 
pensar a priori que podrien in-
fluir negativament en la resolu-
ció judicial.
Si alguna cosa hem d’agrair a 
l’Estat espanyol és la gran tasca 
que ha fet per a internacionalit-
zar l’afer “intern” català. Està 
clar, però, que no ha estat l’únic 
en contribuir-hi. De fet, hi ha 
multitud de persones i organit-

D
La nostra veu a Europa

 Decidim Castellar

ins al moment, la Guàr-
dia Civil i els Mossos 
d’Esquadra han detin-
gut un total de 7 perso-
nes, han efectuat dos 

registres i han citat a declarar a di-
verses persones relacionades amb 
els Comitès de Defensa de la Repú-
blica d’arreu del país.
En primer lloc, des de Decidim Caste-
llar volem mostrar tota la nostra so-
lidaritat amb els CDR i amb la seva 
acció política reivindicativa, en forma 
de desobediència i resistència civil 
activa i no violenta, que assenyala el 
conflicte democràtic i la vulneració 
sistemàtica de drets civils i drets po-
lítics a Catalunya. 
En segon lloc, denunciem la persecu-
ció política per part de l’estat espanyol 
a tot el moviment independentista i 
la campanya de criminalització dels 
CDR per part de mitjans de comuni-
cació, partits polítics, cossos policials 
i poder judicial. Aquesta campanya 
pretén construir un relat de “falsa vi-
olència” que mai ha existit per tal de 
poder legitimar la repressió cap a l’au-
toorganització popular i cap al conjunt 
del moviment republicà. 
En tercer lloc, denunciem la repres-
sió i la violència institucional i ens po-
sicionem a favor de la llibertat d’ex-
pressió i a favor de la voluntat popular 

F
Tots som CDR

zacions que fa anys que treballen 
per donar visibilitat al que està 
succeint a Catalunya. 
Una d’elles ha estat la Joventut 
Nacionalista de Catalunya. 
La JNC és membre de la Joventut 
Liberal Europea (LYMEC) i té una 
llarga trajectòria de participació 
activa en aquesta organització. 
En aquest context, la JNC ha de-
fensat amb vehemència davant 
d’altres organitzacions membres 
el dret a decidir dels catalans i les 
legítimes aspiracions democràti-
ques del poble català. 
L’únic inconvenient és que aques-
ta tasca no dóna resultats imme-
diats, però després d’anys de feina 
comencem a veure’n els fruits. 
En aquest sentit, LYMEC s’ha po-
sicionat en diverses ocasions, com 
per exemple condemnant l’empre-
sonament de membres del govern 
català i de la societat civil i recri-
minant al govern de Rajoy les càr-
regues policials de l’1O. 
Per tant, cal seguir fent feina en 
aquesta direcció. 
La recent elecció de Pau Castellví, 
alcaldable pel PDeCAT a Caste-
llar, com a membre de l’executiva 
de LYMECés garantia que Cata-
lunya tindrà una veu alta i clara 
a Europa en defensa de la demo-
cràcia i dels drets civils.
Potser el camí cap a la República 
serà una mica més llarg del que 
ens pensàvem, però no hem de 
tenir cap dubte que estem fent 
les coses bé i que estem fent aven-
ços importants, sobretot en l’àm-
bit europeu. 

Ens plau anunciar-vos que les pro-
peres visites de la unitat mòbil del 
Banc de Sang i Teixits a Castellar del 
Vallès seran el pròxim diumenge, 29 
d’abril, de 9.30 a 13.30 hores, i el di-
lluns, 30 d’abril, de les 17 a les 20.30 
hores. La unitat mòbil s’instal·larà 
als locals del Centre Excursionista 
de Castellar (carrer Colom s/n, al 
costat de l’Auditori Municpal.
Més informació al telèfon 937146091

Properes jornades de 
donació de sang

 Banc de Sang i Teixits

El passat dissabte 7 d’abril es va cele-
brar la Junta General Extraordinària 
i l’ordinària de la nostra Comunitat 
presidida pel seu president Josep-
Oriol Font i membres de la Junta.
Amb, assistents en majoria, es van 
revisar i corregir els Estatuts de la 
Comunitat en primera sessió. Apro-
vació total.
Seguidament, es va revisar, amb 
l’ordre del dia, els 11 punts previs-
tos i els estats de comptes. També 
es van atendre els precs i pregun-
tes dels socis que ho van sol·licitar.

Comunicat d’Aigües del 
Torrent de Canyelles

 Antoni Comas

L’Obra Social Benèfica, conegu-
da també com l’Hospital es pre-
para pel 90è aniversari. 
L’OBS és una de les entitats soci-
als més emblemàtiques de Caste-
llar, tant pels seus orígens com per 
tot el que ha aportat al municipi. 
Aquest patrimoni social que s’ha 
forjat al llarg de tots aquests anys, 
gràcies a la col·laboració i gene-
rositat de molts castellerencs, 
forma part de la nostra identi-
tat local.  
L’OSB amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis de Castellar-
Arxiu d’Història està preparant 
una exposició commemorativa 
d’aquesta efemèride.
Per aquest motiu demanaríem 
que ens féssiu arribar qualsevol 
document gràfic que ens pogués 
servir per aquesta finalitat.
Els originals es podran deixar a 
la recepció de la mateixa Funda-
ció de l’Obra Social Benèfica, car-
rer del Mestre Ros número 7, on 
es faria el procés d’escaneig i es 
podrien tornar a recollir al cap 
d’uns 10 dies.

* (gerent de la Fundació Obra Social 

Benèfica) i Oriol Vicente (President 

del Centre d’Estudis de Castellar - 

Arxiu d’Història)

90è aniversari 
de l’Hospital

 Maria Josep Casas* 

Campanya solidària de Càritas i Fedac Castellar

Els alumnes de 3r d’ESO de l’escola FEDAC Castellar han organitzat una 
campanya solidària de recollida de productes de neteja i d’higiene perso-
nal, conjuntament amb Càritas Castellar i amb la Parròquia Sant Esteve. 
Són moltes les famílies del municipi que necessiten una ajuda per poder tirar 
endavant. Amb aquest projecte, s’ha volgut mostrar als alumnes la seva re-
alitat més propera i com, gràcies a la cooperació, es pot ajudar a aquells que 
ho necessiten. 
Durant la campanya, s’ha comptat amb la col·laboració del mossèn de Caste-
llar i dels voluntaris de Càritas. Els joves d’ESO es van organitzar per poder 
explicar a les famílies, i a la resta de companys/es de l’escola, la importància 
d’aquesta acció solidària realitzada. Cal dir que la recollida ha estat un èxit. 
Els alumnes volen donar les gràcies a tots els organitzadors i participants 
en el projecte. Cal destacar unes donacions especials que s’han fet, per me-
diació de dues famílies de l’escola, per part de les empreses Puig i Reckitt 
Benckiser Granollers, les quals han fet arribar molts productes d’higiene 
personal i 1200kg de productes de neteja, respectivament. Com diu la mare 
Teresa de Calcuta: “No podem fer grans coses, però si coses petites amb un 
gran amor”. || TexT I fOTO: fedAC CASTeLLAR

FOTO DE LA SETMANA

S

d’exercir el dret a l’autodeterminació 
i de construir un país millor, des de 
baix i per a totes. 
És amb l’organització popular i la deso-
bediència que hem avançat i podrem 
seguir avançant a l’hora de materia-
litzar el dret a l’autodeterminació.

 Josep M Calaf*

egur que els lectors hau-
ran aixecat una cella quan 
han fet una primera lec-
tura del títol on es rela-
cionen quatre paraules 

amb aparent poca connexió. Els més 
perspicaços  potser hauran aixecat 
les dues celles quan han vist poca re-
lació entre república i abril. I els més 
intel·ligents (que són la majoria i que 
sempre llegeixen aquesta columna) 
s’hauran quedat, a més a més, amb 
la boca oberta quan han vist que es 
relaciona república amb el referèn-
dum de l’1 d’octubre. Intentaré des-
fer aquest momentani desencaixa-
ment facial.
I per fer-ho m’aprofitaré d’algunes 
veritats acceptades globalment i 
aplicables localment.
El republicanisme és, en essència, co-
munitari ja que el seu subjecte polí-
tic és sempre col·lectiu. I és, tanma-
teix, profundament demòcrata ja 

Valors, república, abril i 
1-O

que estableix que la consecució de 
tots els objectius, basats més en les 
necessitats que en les utopies, només 
es poden aconseguir a través de la 
voluntat de la seva gent. I la millor 
manera de participació democrà-
tica són les eleccions i els referèn-
dums on la població pot expressar 
lliurament cap a on vol orientar el 
seu futur. Aquesta reflexió connec-
ta, crec, prou encertadament repú-
blica i referèndum.
Però ens cal lligar més coses. Per 
exemple valors i república. Som-hi!
Podem dir, d’una manera resumi-
da, que la República posa com a fac-
tor fonamental el valor públic i el bé 
comú. I això no hi ha més remei que 
entendre-ho com a oposició de mo-
narquia, d’aristocràcia, d’oligarquia 
o de dictadura. O si voleu com a sinò-
nim de llibertat, d’ètica, d’igualtat, 
de compromís i d’humanisme. Tots 
aquests valors juntament amb els de 
participació, pacifisme i correspon-
sabilitat es varen donar en l’actitud 
cívica de la ciutadania en el referèn-
dum del passat 1 d’octubre. Aquella 
gran victòria col·lectiva que aquest 
Estat venjatiu encara no ens ha per-
donat però que, de cap manera, ens 
podrà prendre mai!
En l’excel·lent article del Rafa Homet 
de la setmana passada ja s’exposava 
el premi dels valors republicans en 
la ciutadania que va fer possible l’1-
O.  Aquest meu d’avui només vol sig-
nificar la necessitat de la república 
com a objectiu, la democràcia par-
ticipativa com a instrument per ar-

continua a la pàgina 11

S’escriuen amb guionet els tipus de 
mots següents:
1. Les paraules derivades que conte-
nen un prefix afegit a un sintagma o 
a un mot que ja contenia un guionet: 
ex-primer ministre, anti-nord-ame-
ricà. Si és una paraula no porten gui-
onet: exdirector.
2. Els conjunts lexicalitzats formats 
per un substantiu, pronom o adjec-
tiu en què hi intervé l’adverbi no com 
si fos un prefix: el no-res, el no-jo, els 
no-violents. Si no és un conjunt lexi-
calitzat, s’escriu sense guionet i amb 
espai de separació: els no residents.
3. Les paraules formades per un 
prefix que va seguit de cometes o 
d’un mot en cursiva com ja es feia 
davant majúscules, xifres i símbols: 
ex-“hippy”, era pre-Gutenberg, pel-
lícula super-8.

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

Novetats ortogràfiques i 
gramaticals VI: paraules 
amb guionet
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opinió

l cim de la muntanya 
del Puig de la Creu, 
de 667 metres d’alça-
da, fa de divisori entre 
Sentmenat i Castellar 

del Vallès. Ofereix una perspectiva 
completa de la comarca, amb vistes 
del massís de Sant Llorenç i també 
de Montserrat, i allà es troba un con-
junt d’edificis, i entre ells l’ermita de 
Santa Maria del Puig de la Creu. El 
conjunt, de forma irregular sem-
blant a un pentàgon, es desenvolu-
pa entorn d’un pati central.
La capella romànica del segle XII és 
l’edificació més antiga de tot el con-
junt. Es tracta d’una capella rural 
sense ornamentació, d’una sola nau 
amb dos absis laterals semicirculars, 
formant un trèvol amb el central. 
Està dedicada a Santa Maria (de la 
Creu), la Mare de Déu dels Dolors. 
És de propietat particular.
La primera menció que trobem de 
l’església és en una donació de Gui-
llem de Montcada i la seva dona Gui-
llermina al monestir de Sant Cugat, al 
1192. Des del 1337 fins al segle XVIII 
Sant Cugat va ser qui es va encarre-
gar de mantenir l’edifici.
Es tracta d’un edifici d’una sola nau 
amb dos absis laterals semicirculars, 
formant un trèvol amb el central. 
La nau és rectangular amb volta de 
canó. Per les seves característiques 
s’inscriu en el grup de les moltes ca-
pelles rurals construïdes al segle XII 
sense ornamentació.
Al segle XV tenia dos altars dedicats 
a Sant Mateu i Santa Margarida. En 
aquesta església s’hi celebrava un 
aplec fins a les darreries del segle 
XVIII. A partir d’aquestes dates, 
Santa Maria del Puig de la Creu entra 

  Drac o víbria. || JOAN muNdeT

Santa Maria del Puig de la Creu

E PLAçA MAJOr

ANTONI MOrA VErGÉS

coneixercatalunya.com

 Maria Antònia Puig*

l període de preinscrip-
ció als centres d’educa-
ció infantil, primària i 
secundària comença 
aquest divendres 13 

d’abril fins al dia 24 del mateix mes. 
Ha arribat aquell moment en què al-
gunes famílies de la nostra vila i de tot 
Catalunya viuen amb certa preocupa-
ció i angoixa: “Triar escola”.
La tria de l’escola o institut pel nostre 
fill o filla és una decisió important, però 
que cal afrontar-la com una oportuni-
tat per poder reflexionar seriosament 

E
Triar escola

i amb tranquil·litat, sobre les priori-
tats educatives.
Els moments de canvi d’escola, van as-
sociats als canvis que comporta el crei-
xement dels infants. I no deixa de ser un 
temps important per la vida dels nois i 
noies i també de les famílies. Cal viure 
aquest període sense estrès, ja que és 
important però no transcendental.
Les famílies busquem en l’escola un lloc 
segur pels nostres fills i filles, on puguin 
créixer i desenvolupar-se amb la certe-
sa que tindran tot allò que necessiten, 
una escola que cregui en ells i elles, que 
els aculli i els reconegui.
Les famílies que us trobeu en aquesta 
situació,de ben segur que fa unes set-
manes heu fet un recorregut pels cen-
tres de la vila, assistint a les Jornades 
de Portes obertes que s’han organitzat, 
heu visitat les instal·lacions, heu cone-
gut els professionals que atendran els 
vostres fills o filles, us heu informat de 
com desenvolupen la tasca formativa, 
us heu interessat per les activitats ex-
traescolars i els serveis que gestiona 
l’Associació de famílies del centre,... i tot 
això us ha donat una visió de quin cen-
tre és el que millor respon a les vostres 
necessitats, però sobretot, aquell que 
sabrà acollir millor el vostre fill o filla.
Ara, amb tota la informació recollida i 
analitzada, és el moment de triar, i ar-
ribat aquest moment, cal seguir cor-

en un procés d’abandó. El 1822 s’in-
tentà fer-hi algunes reformes, però 
no fou fins el 1925 quan aquestes co-
mençaren, amb un edifici pràctica-
ment en ruïnes. Es reconstruïren les 
dependències adossades, i la teulada. 
I més recentment, es reconstruí de 
nou i s’aixecà la torre i el campanar, 
on sembla que n’hi havia hagut un.
El seu aspecte actual, però, sembla 
que té poc a veure amb el que tenia en 
els seus orígens. Una de les tradicions 
lligades a Santa Maria del Puig de la 
Creu és que els Divendres Sants al 
matí molt castellarencs, pujaven i en-
cara pugen al Puig de la Creu, on pel 
camí és tradicional de collir farigola.
L’accés al Puig de la Creu des de Sent-
menat és a peu, amb diverses opci-
ons, de les quals la més comuna és la 

que surt de Can Vinyals, passa per 
Can Padró i la Font del Gurri (cap a 
4 km). Per anar-hi en cotxe, cal pas-
sar per Castellar del Vallès, on hi ha 
dues pistes que hi porten: el camí de 
Canyelles a Catafau, fins a l’alzina 
balladora, i d’allí seguir el camí que 
porta fins al Puig (6 km); i el camí 
del sud, que surt de l’era d’en Petas-
ques (3,5 km).
Recollim del llibre Sant Llorens del 
Munt: son passat, son present y venider:
“Y fènt la última volada caigué en lo 
sot de Goleras ó sia en la falda de la 
montanya nomenada lo Puig de la 
Creu, y ab petitas empentas ó vola-
das arribá al cim de esta montanya, 
que está sobre lo antiguissim poble 
de las Fabregas, després Tolosa (y 

ara Castellar), ahont los cavallers 
lo vejeren cáurer y ohian los hor-
rorosos crits y xiulets ó brams que 
feya á pesar de trobarse situats á la 
falda de la montanya de Sant LLo-
rens del Munt.
arribaren allí los maná aquest que 
llevassen la pell al cadáver monstru-
ós pera conservarla. Ho êxecutaren 
luego, pero antes la mediren sobre 
lo cadáver, y trobaren ser lo cap de 
sis palms y mitg de diámetro, la gar-
ganta de poch mes de quatre palms; 
y desde la punta del cap fins á las es-
patllas tenia cinch palms de llarch, 
las mans tenian nou palms de alt y 
quatre y mitj de diámetro. Desde las 
espatllas fins al últim de la espinada 
habia deu palms de llarch y quinse 

de diámetro. La cua tenia set palms 
de llarch y quatre de circunferencia; 
las camas tenian tambè nou palms de 
alt y quatre y mitj de diámetro; y las 
unglas de peus y mans tenian cada 
una un ters de llarch y mitj palm de 
diámetro, mòlt cortants y afinadas. 
Lo bech tenia tres palms de llarch y 
sas dos puntas eran lo mateix que 
dos tallants ganivets. Las alas teni-
an cada una de llarch onse palms y 
de ample sis y mitj; y no tenian plo-
mas sino una pell semblanta a las 
alas de las ratas pinyadas, pero de 
mitj palm de gruix.
L’esforç d’arribar-vos fins al Puig de 
la Creu, és veurà compensat per les 
magnifiques vistes sobres el Vallès, 
i àdhuc fins al mar.”

rectament el procediment i els terminis 
de preinscripció.
En FrancesscoTonucci diu que la mi-
llor escola és la més propera. Però no 
sempre ho veiem així. A la nostra vila, 
Castellar, podem optar per centres molt 
diversos, però tots i cada un d’ells, res-
ponen a uns estàndards de bona quali-
tat, i podem dir sense excepció, ni por a 
equivocar-nos, que poden oferir la màxi-
ma garantia d’atenció i d’educació pels 
nostres infants i joves.
És important saber que cada centre té 
un nombre de places i que és bo no ex-
cedir-se d’aquest límit, ja que ajuda a ga-
rantir la qualitat educativa. En prendre 
la decisió també hem de posar en una 
balança les possibilitats d’entrar en el 
centre pel qual haureu optat en prime-
ra opció i escriure en el full per ordre de 
prioritat els altres centres de la població.
Quan haureu decidit, posareu la confi-
ança en l’escola, i això va més enllà de 
projectes, de declaracions d’intencions, 
de currículums i de metodologies, es 
tracta de compartir una manera de fer, i 
també d’una manera de relacionar-nos, 
on els nostres infants i joves aprenen a 
viure.  De ben segur que la millor esco-
la per als vostres fills i filles és aquella 
en la qual podeu confiar.

 * regidora d’Educació, Formació i 

Ocupació

ve de la pàgina 10

ribar-hi i els valors com a elements 
sustentadors i motivadors per acon-
seguir una societat més justa, més 
lliure, més igualitària, més huma-
na i més ètica. Al capdavall la lluita 
per la república és la lluita contra 
la ignorància.
Aquest es el nostre projecte polític. 
Potent i ambiciós. Evidentment dis-
cutible i, si cal, criticable. Però, tan-
mateix, real i vigorós. I, en contrast, 
algú em pot explicar quin és el pro-
jecte polític dels partits espanyols, o 
les seves oligarquies, en relació a Es-
panya i a Catalunya?. Quin altre ob-
jectiu tenen que no sigui evitar can-
vis que els moguin del poder?
Algú respondrà que una possibilitat 
és el federalisme. És creïble aquesta 
aposta donant suport a una monar-
quia en la que diuen no creure-hi? És 
raonable quan es presumeix d’una 
transició que accepta la legitimitat 
de l’hereu del franquisme? És possi-
ble quan s’avala la repressió en contra 
de les llibertats i els drets?. És realit-
zable quan s’empara al govern més 
corrupte d’Europa sense promou-
re alternatives possibles? És facti-
ble quan s’aposta per l’espanyolisme 
més ranci i tacat sovint de feixisme?
Altres respondran que la solució 

és l’Espanya de les plurinacionali-
tats. És un projecte sense possibili-
tats de futur a la vista del calladets 
que estan davant l’agressivitat dels 
que no accepten cap altre marc po-
lític que el del domini, la imposició i 
la temorització.
I tu, amic lector, en quin projecte et 
se’ns més identificat?
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Tauler d’Anuncis Municipal

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

+ INFO: tel. 93 714 43 22 (de 
dl. a dv. de 15 a 21 h), a/e 
escolamusica@castellarvalles.cat 

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

+ INFO I INSCrIPCIONS:
web ruralcat.gencat.cat/
preinscripcionspatt, tel. 93 714 38 19 

+ INFO I INSCrIPCIONS: SAC (El 
Mirador), dl. i dv. de 8.30 a 14.30 h i 
de dt. a dj. de 8.30 a 19 h

Dies: del 16 al 20 d’abril
Horari: de 17 a 19.30 h

a més del joc lliure, tots els nens i 
nenes podreu col·laborar en l’ela-
boració d’una pancarta del 20è 
aniversari de la Ludoteca. dilluns 
16 el grup de grans visitarem un 
obrador de carn, i dimecres 21, 
també juguem en família: obert 
a les famílies amb infants de totes 
les edats.

dimecres 18 d’abril, de 18.15 a 19 h: 
saxo i flauta travessera
dimecres 25 d’abril, de 16.45 a 17.15 
h: baix elèctric i contrabaix

i, al mes de maig, també classes 
de trompeta i guitarra elèctrica!

No te les perdis!

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

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

“La pedra seca en el paisatge me-
diterrani”

Dies: dimecres 18 i dijous 19 d’abril
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: “la Nau”. iNS castellar 
(c. anoia – c. Solsonès)

El primer dia es duran a terme di-
verses ponències, mentre que el 
segon dia es farà una pràctica de 
construcció amb pedra seca. con-
sulteu el programa complet al web 
municipal.

Encara queden places per a 
aquest curs que té per objectiu 
donar-nos eines per augmentar la 
nostra autoestima i el nostre auto-
coneixement. 

la proposta, a càrrec de Nuria cas-
tro, coach estratègic i membre fun-
dador del centre Karuna, té lloc tots 
els dijous des del 12 d’abril i fins al 
21 de juny, de 18 a 20 h a El Mirador.

TALLErS SETMANALS DE 
LA LuDOTECA 

CLASSES GrATuïTES A 
L’EMM TOrrE BALADA

SuBVENCIONS A 
PrOJECTES COOPErACIÓ 

JOrNADA TÈCNICA SOBrE 
PEDrA SECA

CurS AuTOESTIMA I 
AuTOCONEIXEMENT 

salut

ESPAI SALuDABLE

L’any passat el govern de Catalunya 
va decidir augmentar el preu de les 
begudes ensucrades, en una bona 
mesura per intentar reduir el con-
sum global de sucre en la població 
i així reduir la incidència d’obesitat, 
diabetis i fetge gras. L’impost va fer 
encarir fins a 12 cèntims per litre de 
beguda ensucrada i això va generar 
molt malestar en el sector empresa-
rial al veure perillar les seves vendes. 
De moment, els resultats són bons en 
salut i sembla que aquesta mesura ha 
motivat un petit canvi en els hàbits 
de consum de la població. 

Avui parlarem dels “sucres-
lliures”, que són aquells que s’afe-
geixen als aliments processats, els 
de la mel, melmelades, els dels xa-
rops i els dels sucs/nèctars de frui-
tes i llaminadures.

Com tot en aquesta vida, és im-
portant trobar l’equilibri.En aquest 
cas, mantenir un equilibri calòric 
és fonamental per aconseguir un 
pes saludable. Equilibri vol dir que 
no hem de menjar més del que gas-

LAurA LLOBET doctora de família del caP castellar

tem i que la dieta ha de ser propor-
cionada. Si ingerim molta quantitat 
de sucres lliures deixarem de men-
jar altres aliments imprescindibles 
i més complets des del punt de vista 
nutricional. 

Els hidrats de carboni són la 
nostra principal font d’energia i per 
tant, necessitem ingerir-los. El nos-
tre cos els processa i els incorpora al 
torrent sanguini en forma de gluco-
sa, on es distribueix als diferents tei-
xits. Aquests hidrats de carboni els 
podem obtenir a través dels sucres 
lliures (poc sans) o bé ingerint altres 
aliments com els cereals (arròs, blat, 
etc), pa, pasta, fruita, llegums, o tu-
bercles com la patata. Aquests úl-
tims, a diferència dels sucres lliures, 
no han demostrat efectes adversos 
per la nostra salut. 

Probablement no som prou 
conscients de la quantitat de su-
cres afegits que hi ha en els produc-
tes que comprem. Mireu, segons 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) l’objectiu seria reduir-los a 25 

Sucres: 
endolcir-se
amb prudència

grams al dia. Això és molt poc. Per 
exemple: només una llauna de Co-
ca-Cola en porta 35gr, una d’Aqua-
rius en porta 20gr, un Cacaolat 26gr, 
un KitKat 20gr, una rajola de xoco-
lata amb llet 12gr, dos culleradetes 
de sucre al cafè 12gr... Aneu sumant 
i veureu que aviat es supera aquest 
límit de 25gr/dia.

El sabor dolç, a diferència de 
l’àcid o l’amarg, és innat en la nos-
tra espècie i generalment sempre 
ens agrada. A vegades pensem que 
necessitem consumir aliments ensu-
crats i en certa manera és deu a que 
el nostre cervell funciona únicament 
amb glucosa i, quan en rep elevades 
quantitats, allibera substàncies de 
recompensa i s’activen unes àrees 
específiques que ens generen plaer. 

Sembla ser que els aliments molt 
ensucrats poden produir estímuls 
comparables als de les drogues. Per 
exemple, si ens acostumem a con-
sumir regularment refrescos ensu-
crats el nostre cos ens en demanarà 
sovint, perquè els trobarà a faltar...
com si els necessitéssim. Al ser una 
composició líquida s’absorbeixen 
molt ràpidament, només ens aporten 
calories buides i a sobre no ens tre-
uen la gana perquè tenen poc poder 
saciant. Si després de llegir aquest 
escrit decidiu disminuir-ne el seu 
consum, inicialment sentireu la ne-
cessitat de ingerir-los, però mica en 
mica aquesta ànsia s’anirà reduint. 
Si la dieta és equilibrada i ens aporta 
tots els nutrients de forma proporci-
onada, el nostre cos no ens demana-

rà productes ensucrats entre hores. 
Acostumeu-vos a llegir les eti-

quetes quan feu la compra i així po-
dreu comprovar quin percentatge 
de sucres contenen (segur que us 
endureu alguna sorpresa). Normal-
ment s’especifiquen els grams d’hi-
drats de carboni total que porten i 
d’aquests, quants grams en són de 
sucres. A partir d’ara ja sabreu que 
un aliment alt en sucre és aquell que 
en porta més de 15gr per cada 100gr 
de producte. 

Resumint, és molt millor men-
jar-se un peça de fruita que beure’s 
un suc de fruita prefabricat. Un en-
trepà saludable és un bon esmorzar 
perquè els nens s’enduguin a l’esco-
la en comptes de galetes o brioixe-
ria industrial. Evitar l’obesitat in-
fantil és una gran inversió de futur 
en salut; una dieta sana és el millor 
regal que podem fer als nostres fills 
i també, perquè no, a nosaltres ma-
teixos. Una vida poc ensucrada pot 
ser igual de dolça, o més...

Per acabar de la mateixa ma-
nera que he començat, m’agradaria 
fer una reflexió en veu alta. Marga-
ret Chan, directora general de l’OMS 
fins l’any passat, va dir: “Cap país ha 
estat capaç de regirar la pròpia epi-
dèmia d’obesitat. Els governs que in-
trodueixen mesures per protegir la 
salut dels seus ciutadans són portats 
als tribunals i sotmesos a querelles. 
La salut pública hauria d’estar pro-
tegida dels interessos comercials”.
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Victòria de Lluc roa al trial de 
la Copa Catalana d’Altafulla

Set pilots de l’escola de trial “eL-
BIxu” van participar en la prova de 
la Copa Catalana disputada a Alta-
fulla, amb victòria final de Lluc Roa 

en categoria prebenjamí. Izan Té-
llez era 5è a l’Open Blanc, mentre 
que Èrik Perona acabava 7è. en 
benjamí, unai Téllez era 5è i Naia 
Rovira 7a. unai marcos acabava en 
9a posició en alevins, mentre que 
Alan Rovira era 2n a la categoria R1.

Doble victòria dels germans 
Alcaraz a Lleida

Ivet Alcaraz (foto) i el seu germà Oriol 
van aconseguir la victòria a la primera 
prova de ciclisme en carretera de la 
temporada. Ivet completava les qua-

tre voltes al circuit de 500 metres en 
cinquena posició final i primera feme-
nina, mentre que l’Oriol aconseguia 
fer front a la pista mullada, per esca-
par-se en un grup de quatre i acon-
seguir una treballada victòria a l’es-
print, després de 36 voltes.

El motociclisme castellarenc segueix do-
nant alegries una temporada més, després 
de l’històric doblet dels dos pilots de la vila 
al campionat d’Espanya de Velocitat, en 
l’estrena de la temporada al circuit de La 
Torrecica d’Albacete. Max Sánchez s’em-
portava la primera posició el dissabte a la 
categoria de Moto4 i suma la primera vic-
tòria de la seva vida en el campionat naci-
onal. Carmelo Morales ho feia en la cursa 
de diumenge de SuperStock 1000.

Després de debutar la temporada 
passada amb només 10 anys, el ‘Mini31’ ha 
entrat amb força al campionat 2018, tot i 
no haver pogut fer pretemporada ni adap-
tar-se a la nova moto, per culpa d’una cai-
guda als tests oficials d’Albacete del març. 
El Max es trencava el cinquè metacarpià 
del dit petit de la mà dreta i arribava amb 
seriosos dubtes a la cita del nacional, ja que 
li treien el guix dies abans.

Des de dijous aconseguia marcar 
bons registres i dissabte qualificava en 18a 
posició a la graella. A la cursa del mateix 
dia, aconseguia una sortida espectacular 
col·locant-se en quarta posició i arribant a 
rodar en tercera, però la intensa pluja feia 
acte de presència i els comissaris treien la 
bandera vermella quan era quart.

A la represa, amb només cinc vol-
tes pel davant i pneumàtics de pluja sota 
un intens xàfec, Sánchez treia a relluir el 
seu talent i entrava a la primera corba en-
capçalant la cursa. Amb un intens ritme, 
aconseguia un marge de quatre segons a la 

Històric doblet castellarenc al cEV
Victòries de Max 
Sánchez i carmelo 
Morales en l’estrena 

 Albert San Andrés

Max Sanchéz i Carmelo Morales, el cap de setmana passat al circuit d’Albacete. || d. gómez

al Campionat 
d’Espanya de 
Velocitat pel 
castellarenc 
Max Sánchez

VICTÒrIA

1a

tercera corba, per imposar-se sense rival.
“M’agrada molt competir amb pluja 

i he vist que podia tirar, agafant un bon 
ritme. Abans de començar, el Carmelo 
m’ha dit que anés tranquil, que la pluja 
és molt traïdora i té molts riscos” va ex-
plicar en roda de premsa.

Diumenge però, el pilot que complirà 
els 11 anys a finals de mes, no tenia tanta sort 
en la segona, on acabava en 17a posició, des-
prés d’enganxar-se a un grup massa lent.

El jove pilot competeix aquesta tem-
porada a l’equip de Toni Elías i es posiciona 
com a un dels màxims favorits al títol, sortint 
d’Albacete en quarta posició amb 27 punts.

D’altra banda, en Superstock 1000, 
Carmelo Morales també s’emportava la vic-
tòria en una temporada que promet ser de 
les més competides dels últims anys, amb 
un nivell molt superior a altres temporades.

‘Carmelito’ es veia relegat a la quarta 
posició, ja que Dunlop, a diferència d’altres 
marques -el campionat és de lliure elecció 
de marca de pneumàtics- no té pneumàtics 
de qualificació. A més, el castellarenc feia 
una sortida dolenta, tot i que rodava amb 
el ritme del líder Alejandro Medina (Car-
doso School), al que avançava en dues oca-
sions a l’última volta, aconseguint la victò-
ria per només 00:00,068. Tercer acabava 
el tri-campió del món de resistència, David 
Checa, del Team Stratos.

El pilot va explicar que “estic molt 
content, ja que normalment en la pri-
mera carrera de l’any ens posem tots 
molt nerviosos i és bastant difícil de 
gestionar. A més sortíem des de la se-
gona línia i no he sortit bé. Per sort te-
níem un molt bon ritme i a poc a poc 
hem remuntat. Començar guanyant 
sempre és positiu i més en una carre-
ra tan bonica com aquesta”.

La pròxima cursa del campionat 
serà al Circuit de Barcelona-Catalunya 
el pròxim 27 de maig. 
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rEFlEXiONS
Diàlegs sobre el futur. 
Pla Estratègic Castellar 20/20
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

“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
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Els locals es van 
imposar 2-1 al cE 
Farners i sumen dues 
jornades puntuant

En aquest final de lliga, la UE Cas-
tellar està acabant de prendre per 
fi el pols de la categoria i diumenge 
va aconseguir una nova victòria –la 
tercera de la temporada- enfront del 
CE Farners per 2-1. Un gol de Víctor 
León al límit del temps reglamentari 
va donar els tres punts als de Juan 
Antonio Roldán, que sumen dues jor-
nades consecutives puntuant. Totes 
les victòries d’aquesta temporada 
s’han aconseguit jugant com a locals.

un gol de Víctor león a l’últim minut fa 
sumar els tres punts a la uE castellar

FuTBOL | 1a catalaNa

El conjunt blanc-i-vermell co-
mençava perdent al minut 11 per un 
gol de José Manuel Martínez, però 
el davanter castellarenc Marc Es-
trada aconseguia empatar al 24, per 
arribar al descans amb empat a un.

En una segona part on els de 
Santa Coloma de Farners gaudien de 
diverses ocasions, la defensa del Cas-
tellar aconseguia mantenir el tipus i 
era al límit del temps de descompte 
de la segona part, quan Grego Car-
reras assistia a Víctor León, que su-
perava al porter visitant Carles Blan-
quera i feia sumar els tres punts als 
seus, que aconsegueixen la tercera 
victòria de la temporada i han sumat 
en quatre dels últims cinc partits.

Roldán va explicar que “seguim 
treballant partit a partit i victòries 
com aquesta ens donen moral per Els jugadors de la uE Castellar celebren un gol al Pepín Valls. || A. SAN ANdRéS

L’HC Sentmenat va tornar a superar l’HC Castellar. || Q. PASCuAL

HOquEI | 1a catalaNa

Els granes planten 
cara al derbi (4-3)

L’HC Castellar va caure per 4-3 al derbi 
veïnal enfront de l’HC Sentmenat, 
plantant cara i demostrant que enca-
ra li queden cartutxos per salvar la ca-
tegoria una temporada més.

Els locals aconseguien avançar-se 
al minut cinc i minuts després encaixa-
ven el segon gol, obra els dos de l’exju-

gador grana -i també castellarenc- 
Víctor Bonilla. El desordre defensiu 
dels de Fidel Truyols condemnava 
el resultat, fins que Gerard Tantiñá 
escurçava diferències amb el 2-1.

Els problemes seguien pels vi-
sitants en veure una blava Guillem 
Plans i l’exblaugrana Dídac Llobet 
no desaprofitava l’ocasió per ano-
tar la pena màxima (3-1). Abans del 
descans, però, Marcel Montllor es-
tavellava al travesser una pilota pen-
jada de Jordi Vegas. 

A la segona, l’equip de Truyols 
reaccionava i Xavi Vernet i Montllor 

empataven el lluminós sentmena-
tenc. Amb la possibilitat de capgi-
rar el marcador i sentenciar el par-
tit, Vegas i Vernet no aprofitaven 
dos penals.

Amb el 3-3, de nou apareixia 
Llobet, que de falta directa acaba-
va condemnant al rival amb un nou 
gol. La lluita dels castellarencs per 
empatar als últims minuts va que-
dar estèril, sumant una nova der-
rota en lliga.

L’HC Castellar la 14a posició a 
sis punts de poder sortir de la zona de 
promoció de descens.  ||  A.SAN ANdRéS

seguir treballant. Hem agafat bé el 
pols a la categoria, tot i que tard, 
però les contínues lesions i el fet 
d’afrontar partits amb només 13 
jugadors del primer equip no és 
senzill”. El tècnic de la UE Castellar 
també va afegir que “fa unes jorna-
des que aconseguim repetir l’onze 
inicial i si falla un jugador no ho 
notem tant, per això podem plan-
tejar millor els partits”.

L’equip ha aconseguit adap-
tar-se a la categoria, tot i tenir un 
equip molt jove i ser l’equip amb 
menys pressupost de la categoria. 
Tot i que jugadors claus en les últimes 
temporades com Carlos Silva, Jairo 
Díaz o Marc Ollé han abandonat el 
club, l’equip ha aconseguit crear un 
estil de joc reconeixible i ser fidel als 
seus valors de club de pedrera.

Tot i ser molt difícil la salvació, 
que queda a 16 punts, quan encara 
resten 21 per jugar, l’equip no llença 
la tovallola i la pròxima jornada, els 
blanc-i-vermells visiten el camp més 
complicat de la categoria: el munici-
pal de Santa Coloma de Gramenet, 
líder destacat a la taula i principal fa-
vorit per l’ascens.  || A. SAN ANdRéS

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 

ATENCIÓ 
CANVI DE 

DATA!

DIUMENGE 15 D’ABRIL
12 h · PL. DE CATALUNYA
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Marquie Smith torna a 

estar en un bon moment 

de forma en aquest tram 

final de la temporada. 

|| A. SAN ANdRéS

  Albert San Andrés tatge al descans. El després del descans 
quan arribava la davallada dels groc-i-
negres i els de Sant Boi recuperaven 
la diferència, per arribar amb empat 
a 62 als últims 10 minuts.

Els de Jodra però, mantenien el 
cap fred i recuperaven els tres punts 
de diferència aconseguits pels locals en 
l’inici de període i aconseguien capgi-
rar el lluminós amb 10 punts de dife-
rència, arribant al 74-84 final.

Encara amb sis partits pel davant 
i enfrontaments directes amb Almeda 
i Collblanc B, els de Jodra fan un pas 
més de cara a aconseguir la classifica-
ció pel play-off d’ascens i el tècnic qua-
lifica aquesta victòria com a “molt im-

El CB Castellar aconsegueix una gran 
victòria a la pista d’un rival directe com 
és el Bàsquet Sant Boi, que queda a 
dues victòries en quarta posició, men-
tre els groc-i-negres mantenen la sego-
na plaça. Un contundent 74-84 deixa 
als de Raúl Jodra amb una renda de 
dues victòries enfront dels seus per-
seguidors, ja que l’Almeda ha caigut 
enfront del Roser B per 79 a 73.

Els castellarencs començaven 
dominant al primer quart, sumant 13 
punts de diferència al terme (13-26) i al 
segon, marxaven amb 10 punts d’avan-

Oposicions a l’ascens (74-84)
BÀSquET | 1a catalaNa

El cB castellar supera al Sant Boi i deixen a dues victòries als perseguidors

El 8 d’abril passat va ser un diumenge plujós, però això no va espantar 
els 327 marxadors, mentalitzats i agosarats, que van sortir a recórrer els 
camins de muntanya resseguint l’itinerari per les ermites del nostre en-
torn, en la 12a edició de la Ruta de les Ermites, organitzada pel Centre Ex-
cursionista Castellar.

Potser els qui més van patir el mal temps i el fred van ser els gairebé 70 
col·laboradors voluntaris que van resistir en els avituallaments i controls.

Prou es va notar la davallada d’inscrits, només 372, per por de la 
pluja, causa també d’abandonaments. Van acabar la prova poc més de 300.

Una vegada més es confirma el progressiu augment de dones en 
aquestes proves. Malgrat les adverses circumstàncies, val a dir que el re-
sultat ha estat satisfactori un any més.

En aquesta ocasió els treballadors del BBVA local van donar su-
port dins del local del centre a la campanya “El gran recapte”. S’espera 
que el pròxim any el Centre Excursionista pugui seguir oferint la prova 
anual de resistència als esportistes d’arreu del país. Més que mai agraïm 
l’esforç de tots els voluntaris implicats en l’organització d’aquest esdeve-
niment. Són els qui ho fan possible sota la gestió d’en Joan Estalrich, del 
grup de Muntanya.

Joan Font, primer a arribar a les 12.28, va fer el recorregut en 5 hores 
corrents. El segon, a les 12.46, va ser Francisco de la Torre. Aprofitem per 
recordar que no és una prova per córrer, tal com assenyala la Federació 
d’Entitats Esportives de Catalunya (FEEC).  || JOSé mANueL mARTí

la 12a ruta de les
Ermites, remullada

Participants avançant pel trajecte, tot i la insistent pluja. || J.m. mARTí

SENDErISME | 12a ruta dE lES ErMitES

portant” i ha explicat que “ja no som un 
equip de només un cinc inicial i podem 
rotar la banqueta en els moments clau 
per donar un plus a l’equip”.

El CB Castellar ocupa la sego-
na posició a tres victòries de l’AESE. 
La pròxima jornada, els groc-i-negres 
reben al Puigverd al CB La Palma, setè 
classificat i al que ja van superar a la 
primera volta.

torneig de veterans

D’altra banda, Castellar serà la seu d’un 
triangular organitzat pels veterans del 
FC Barcelona, on els blaugranes s’en-
frontaran al RCD Espanyol i a un con-
junt càntabre, el 21 d’abril.  

Ets una entitat o empresa de Castellar del sector educatiu, 
sociocultural o esportiu i vols donar-te a conèixer?
Apunta’t-hi!

• Inscripcions a la Fira: del 16 d’abril al 4 de maig 
(apartat tràmits municipals).

• Sol·licitud de difusió al suplement d’activitats extraescolars 
de L’Actual de l’1 de juny: fins al 4 de maig 
(www.castellarvalles.cat/extraescolars).

1a Fira d’activitats

extra escolars
Diumenge 27 de maig
De 10 a 14 h
Pl. d’El Mirador
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Lloret - Sant Cugat 3-3
montañesa - Sabadell B 2-1
Banyoles - fe grama 0-2
manresa - Júpiter 4-0
San Juan m. - mollet 1-0
Can Vidalet - manlleu 2-2
uE Castellar - Farners 2-1
Llagostera B - Cardedeu 2-4

Reus Ploms - Andorra 8-3
masquefa - Bell-lloc 1-5
Sant Cugat - Cerdanyola 2-1
Sant Just - Vendrell 3-8
Juneda - Riudebitlles 3-2
Caldes m. - Santa Perpètua 4-2
Sentmenat - HC Castellar 4-3
Reus deportiu - monjos 10-2

Arrahona - Lloret 1-5
estel - fe grama 4-4
Vacarisses - Sant Joan V. 2-2
montsant - montcada 4-4
Premià - Lliçà 6-5
Arrels - fS Castellar 2-2
mataró - Sant Cugat 4-0
ISuR - Ripollet 4-3 

FuTBOL FuTBOL SALA BÀSquET HOquEI PATINS
1a catalaNa · gruP i · J27 tErcEra diViSiÓ · gruP i · J24 1a catalaNa· gruP ii · J24 1a catalaNa · gruP B · J25

fe grama 60 27 18 6 3
Ce manresa 52 27 16 4 7
Cf montañesa 46 27 13 7 7
Vic ueC 44 26 11 11 4
Cf Can Vidalet 41 27 10 11 6
ue Llagostera B 41 27 11 8 8
San Juan At. de m. 41 27 12 5 10
Ce farners 40 27 12 4 11
AeC manlleu 38 27 10 8 9
ue La Jonquera 38 27 10 8 9
Cf mollet 32 27 9 5 13
Cf Lloret 31 27 8 7 12
Ce Sabadell B 31 27 8 7 12
Ce Júpiter 29 27 7 8 12
Ce Banyoles 29 27 7 8 12
fC Cardedeu 28 27 7 7 13
Sant Cugat fC 26 26 6 8 12
uE Castellar 15 27 3 6 18

ISuR fS 55 23 17 4 2
Ripollet fS 53 24 17 2 5
CfS montcada 48 24 15 3 6
fe grama 46 24 13 7 4
fS montsant 39 23 12 3 8
estel Vallseca 37 24 11 4 9
Ce Vacarisses 36 24 10 6 8
AefS Arrels 35 24 10 5 9
g. Arrahona fSC 32 24 10 2 12
CfS C. de mataró 32 23 10 2 11
Sant Joan de V. fS 31 23 8 7 8
Premià de mar CfS 27 24 9 0 15
Sant Cugat fS 23 24 7 2 15
Lloret-Costa Brava 21 24 7 0 17
f. Lliçà d’Amunt 19 24 5 4 15
FS Castellar 9 24 2 3 19

AeSe  23 20 3
CB Castellar  24 18 6
Bàsket Almeda  24 16 8
Bàsquet Sant Boi  24 16 8
Collblanc-Torrassa B 23 16 7
CB La Palma  24 14 10
CB gavà  24 12 12
ue Claret  24 12 12
CB Prat  24 11 13
Sedis Hidrology  24 11 13
BC Sant Joan despí   24 8 16
JAC Sants B  24 8 16
BC Tecla Sala  24 8 16
CB Roser B  24 8 16
Nou Bàsquet Olesa   24 7 17
CB Viladecans   24 6 18

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Reus Ploms 59 25 18 5 2
Ll-Llista Juneda 54 25 17 3 5
HC Sant Just 49 25 15 4 6
HC Sentmenat 49 25 16 1 8
Cerdanyola CH 42 25 13 3 9
Reus deportiu 41 25 13 2 10
Ce Vendrell 40 25 12 4 9
CP Bell-lloc 35 25 11 2 12
CH S. Perpètua 34 25 10 4 11
CP monjos 33 25 11 0 14
PHC Sant Cugat 31 25 9 4 12
CP Riudebitlles 29 25 8 5 12
Andorra HC 25 25 7 4 14
HC Castellar 23 25 7 2 16
Caldes montbui 23 25 7 2 16
CP masquefa 9 25 2 3 20

Hidalgo, Amezto i i Martínez, a la Volcat

Els tres ciclistes castellarencs acaben una de les proves 
ciclistes de Btt per etapes més antigues d’Europa

La VolCAT, una de les proves per etapes de BTT més 
antigues d’Europa, va comptar amb la presència de 
diversos ciclistes castellarencs, entre els que van 
sobresortir la participació dels dos competidors del 
Club Ciclista Castellar - Bike Tolrà, Aitor Ameztoi i 
de Carlos Hidalgo (foto) i de la ciclista del CC Òdena 
Pallarés-Ixcor, Irene Martínez.

Amb tres etapes, amb sortida i arribada a Igua-
lada, els dos del Bike Tolrà van participar en catego-
ria Elite-Pro acabant en 63a i 64 posició final, com a 
preparatiu per a Hidalgo de la 4a participació en la 
Titan Desert, mentre que Martínez ho feia en Màs-
ter 30 amb una espectacular cinquena posició final. 

 || A. SAN ANdRéS

CICLISME | VOlcat

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va sumar un punt en la vi-
sita a la pista barcelonina de l’AEFS Arrels. L’equip de Darío 
Martínez acumula tres jornades seguides sense conèixer la 
derrota, després d’empatar a dos a l’últim minut, novament, 
amb un gol de Quim Juncosa.

Els locals s’avançaven amb un gol de Xavier Moreno al 
minut 11 i era el mateix jugador qui empatava el partit al 16 
amb un gol en pròpia porta. El seu germà Pol Moreno anota-
va al 25, el 2-1, però un Quim Juncosa talismà, anotava l’empat 
a dos segons pel final, com ja va fer fa dos partits enfront del 
Ciutat de Mataró.

El conjunt taronja ha sumat més punts en les tres últi-
mes jornades, que els que havia sumat fins a la jornada 21 i es 
resisteixen a deixar la categoria en l’última posició. L’equip és 
a 14 punts de la salvació, quan només resten sis jornades pel 
davant i 18 punts en joc.  || A. SAN ANdRéS

Quim Juncosa fa sumar, 
de nou, un empat (2-2)

EXCurSIONISME | traVESSa a MONtSErrat

Els jugadors del FS Castellar celebren un gol. || A. SAN ANdRéS

FuTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 14 ABrIL
Pepín Valls
09:30   aleví C – ef Sabadell
09:30   aleví f – Castellbisbal ue
11:00     prebenjamí B – Sabadellenca
12:00    benjamí B – Ripollet Cf
12:00     benjamí C – ef Sabadell
13:15     infantil A – Sabadell Nord Cf
15:00    cadet A – Rubí ue
17:00     juvenil B – Sant Quirze
19:00     fem cadet infantil – mollet

Partits a fora
09:30    Ripollet Cf -  benjamí d 
10:30    Sabadell Cf -  prebenjamí A 
10:30    ef Barberà -  benjamí A 
12:00    Sabadell Cf -  aleví B
12:00    Badia Vallès Cd -  aleví d 
17:15    Les franqueses Cf -  cadet C 

DIuMENGE 15 ABrIL
Pepín Valls
10:00     benjamí e – Base montcada
10:00     aleví A – PB Sant Cugat
11:30     aleví g – Rubí ue
13:00     fem juv cadet – Cerdanyola

Partits a fora
10:00    Planadeu -  fem aleví benjamí 
10:00    Castellbisbal ue -  aleví e 
10:00    Tibidabo TR -  infantil B 
10:00    Badia Vallès Cd -  infantil C 
11:45    fe grama -  amateur A 
12:45    fue Cornellà -  fem inf aleví 
18:30    Sant Cugat fC -  juvenil A 
19:00    ef Barberà -  cadet B 

AGENDA
dEl 13 al 19 d’aBril

BÀSquET (CB Castellar)

DISSABTE 14 ABrIL
Partits a fora
10:45   Ae Sant Andreu -  premini 
16:00    Centre Catòlic -  mini 
16:30    BIm -  sots 21 
17:30    CB Ripollet -  sènior B 
18:15    CB Vilatorrada -  sots 25 fem

DIuMENGE 15 ABrIL
Pavelló Puigverd
09:00   premini  – Ae Sant Andreu
09:00   preinfantil fem – Let’s Party
10:30   preinfantil  – Pia Sabadell
10:30   cadet fem – CeB San Jordi
12:00    sots 25  – Ce maristes Rubí
17:00     júnior  – CB Centelles
19:00    sènior A – CB La Palma

HOquEI (HC Castellar)

DIVENDrES 13 ABrIL
Pavelló Dani Pedrosa
21:00   juvenil – cP Vilafranca

DISSABTE 14 ABrIL
Pavelló Dani Pedrosa
15:45    fem – cP Vilanova

Partits a fora
10:00   Sant cugat -  iniciació B 
16:00   cP Vilafranca -  iniciació a 
16:00   Sant cugat -  prebenjamí al 
17:15   cH cadí -  aleví a 

DIuMENGE 15 ABrIL
Pavelló Dani Pedrosa
17:00    prebenjamí a – uE Horta
18:00    infantil a – Hc Palau
19:00    sènior 1 cat – Hc Sant Just

FuTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 14 ABrIL
Pavelló Joaquim Blume
15:30     
infantil B – PB Barberà
17:00    cadet a – Sant cugat FS
19:00   sènior a – Premià de Mar
 
Partits a fora
11:00    cerdanyola -  cadet B
11:00    terrassa Fc -  benjamí
12:15    Montcada -  prebenjamí a
17:45    Sant Joan at.c. -  aleví B
19:00    gonzález Serra -  juvenil B

DIuMENGE 15 ABrIL
Pavelló Joaquim Blume
10:15     infantil a – rubí cEFS 
11:30     aleví a – castellterçol
12:45     juvenil a – acció Sant Martí 

Partits a fora
10:15    Palau Sòlita -  prebenjamí B
12:30    ullastrell FS -  sènior B 
16:15    ripollet FS -  benjamí 

Roser B - Almeda 79-73
Prat - Collblanc B 56-69
Sedis - Claret 61-54
Tecla Sala - AeSe 46-66
Olesa - gavà 74-71
Sant Boi - CB Castellar 74-84
Sant Joan despí - Viladecans 79-65
La Palma - JAC Sants B 70-81
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Si busques feina 
contacta amb el Servei 
Local d’Ocupació:

C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres, 
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

del 5 a l’11 d’abril

Es necessita:
· Netejador/a
· 3 ajudants/es de cambrer
· 3 ajudants/es de cuina
· ajudant/a de rostisseria
· ajudant/a de graella (caps de setmana)
· ajudant/a de maquinista
· aprenent/a de soldadura
· auxiliar administratiu/va
· controlador/a de qualitat
· Educador/a social
· Encarregats/des local hostaleria 
· gerocultor/a

· gestor/a comercial
· Mecànic/a i elèctric/a de carretons 
elevadors
· Mecànic/a muntador/a
· Mosso/a de magatzem
· Netejador/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
· transportista camió cisterna

cultura auditori

El pintor castellarenc Josep 
Masaguer ha inaugurat una 
nova exposició a Sabadell

el pintor castellarenc Josep masa-
guer ha inaugurat una exposició al 
Caf/te, al c/de Sant feliu núm. 3, a 

Sabadell.  exposa una mostra titulada  
“Pensament s”,  quadres  fets amb 
aquarel·la, acrílic, on s’incoporen  fi-
bres vegetals, traçosde llapis de color 
i ceres. També hi ha pintures d’ar-
quitectura urbana de Sabadell.  es 
completa amb obra de petit format.

Enric Aguilar inaugura una 
nova exposició al Claustre 
de Girona

del dia 6 al 22 d’abril, a la galeria el 
Claustre de girona es podrà visitar l’ex-
posició del pintor castellarenc enric 

Aguilar,  que presenta la seva obra 
més recent ‘marines de primavera’. 
es tracta d’una mostra de diverses 
marines, fetes amb textures de guix 
tractat, pintat a sobre amb aiguades, 
oli i acrílic en el mateix quadre, que es 
podrà visitar fins al proper 21 d’abril

Dissabte 14 d’abril, a les 20.30 hores, s’ha 
programat l’obra Adossats a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont. Segons ha comuni-
cat la regidoria de Cultura, les entrades 
ja estan exhaurides. El muntatge és una 
producció del Teatre Romea, està dirigit 
per Jordi Casanovas i l’autor del text és 
Ramon Madaula, que també fa d’intèr-
pret, al costat dels actors i actrius Jordi 
Bosch, Rosa Renom, Marieta Sánchez, 
Guillem Balart i Camilo García (aquest 
últim, substitueix temporalment l’actor 
Carles Canut). “Vam haver de fer un 
canvi d’última hora, perquè el Carles 
està malalt, i ens va saber greu perquè 
feia un paper fabulós”, diu Ramon Ma-
daula. En tot cas, però, el Camilo també 
fa molt bon paper, “se’l coneix com a do-
blador d’Anthony Hopkins a les pel-
lícules, sobretot”.

L’argument de l’obra se situa en un 
entorn proper. “Passa en un conjunt de 
cases adossades de Polinyà, un context 
que conec bé”, explica Madaula. De fet, 
l’actor és de Sabadell i “el Vallès occi-
dental és el meu Vallès, el conec bé”. 
En aquest sentit, afegeix, “faig teatre 
de quilòmetre zero”. Tres de les obres 
que ha escrit Madaula tenen lloc al Va-
llès, de fet. 

El tema d’Adossats dona molt de 
sí. És el motiu que va portar Madau-
la a escriure aquest muntatge. “Jo ma-
teix visc en una casa adossada a Sant 
Cugat, i visc el que acostuma a passar 
en aquestes cases, només separades 
per una paret”. En aquest sentit, sem-
pre s’ha venut que viure en un casa ados-
sada és un idil·li, dona felicitat, però en 

realitat “t’adones que el veí també surt 
a fora, i talla la gespa, hi ha nens que 
criden, gossos que borden, etc”. Ma-
daula parteix de situacions quotidianes, 
que ell mateix ha viscut. “No m’agrada 
parlar de situacions extremes ni d’as-
sassinats, perquè són coses que a mi no 
m’han passat”. 

A l’obra, escrita en forma de co-
mèdia blanca, no hi ha grans tragèdi-
es, només una família que s’estima però 
que pateix certs desajustos. “Hi ha con-
flictes entre pares i fills, sobre sogres 
i joves, gendres i cunyats”, segons Ma-

‘adossats’, una comèdia blanca

quatre dels actors i actrius protagonistes del muntatge teatral del romea ‘Adossats’.  || CedIdA

 Marina Antúnez

daula. Afirma que la relació amb els cu-
nyats s’ha tocat poc, com també es toca 
poc la relació amb les cuidadores. “Tan 
ma mare com el meu pare tenien cui-
dadores d’altres països i acaben essent 
un més de la família”. El personatge de la 
Daisy l’encarna l’actriu Marieta Sánchez. 

L’obra succeeix en un dia de Sant 
Jordi. “He escollit aquest dia perquè 
em serveix de pretext per parlar de 
tres generacions de Jordis, i perquè 
és quan comença el bon temps”. El dia 
s’allarga i una família de classe mitjana  es 
troba al jardí de la casa del Jordi per cele-

brar plegats el dia del patró de Catalunya. 
“Per Sant Jordi, els veïns de les cases 
adossades comencen a passar temps 
al jardí, a menjar-hi, fer l’hort, etc”. 

Adossats intenta donar resposta a 
la pregunta: què ens uneix realment als 
nostres parents? “He escrit sobre mi i 
el meu entorn, per riure-me’n”. No és 
una autobiografia, en cap cas. Adossats 
és una història sobre les relacions fami-
liars i les influències que van de pares a 
fills. “Crec que el públic no tindrà massa 
ganes d’anar a viure en una casa ados-
sada, he he” [riu]. 

Entrades ja 
exhaurides 
per assistir 
a ‘Adossats’ 
a l’Auditori

El muntatge escrit per ramon Madaula i dirigit per Jordi casanovas arriba a l’auditori Municipal aquest dissabte
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culturaespectacles

Moment de l’espectacle ‘El petit piano’ del Centre de Titelles de Lleida. || CedIdA

AuDITOrI | tEatrE FaMiliar

Les titelles 
ambaixadores 
de Granados

Diumenge, el Centre de Titelles de Llei-
da va portar a l’escenari de l’Auditori 
Municipal Miquel Pont la seva propos-
ta titulada El petit piano, un muntatge 
que compta amb dos titelles protago-
nistes, la Nona (neta) i el Nono (l’avi) i 
que fa un repàs a la vida i obra del pia-
nista lleidetà Enric Granados, compo-
sitor conegut internacionalment.

A l’espectacle hi van assistir 140 
persones, que van poder gaudir d’una 

magistral interpretació en directe 
dels músics de la LleidArt Ensem-
ble, en concret, d’una viola, una flau-
ta travessera i un piano, sens dubte, 
amb protagonisme destacat. Els ti-
telles cobren vida gràcies a dues fan-
tàstiques titellaires, que amb la seva 
dolça veu expliquen la història de 
Granados a l’audiència.

La història d’El petit piano es 
va trenant entre peça i peça d’En-
ric Granados, curosament arranja-
da perquè sigui amena pels infants 
a partir de 3 anys. Tot flueix, a poc 
a poc, i sense estridències. L’esce-
nografia, expressament creada pel 
Centre de Titelles de Lleida per a l’en-
càrrec fet per l’Ajuntament de Llei-
da i la Comissió Granados en motiu 
de la celebració de l’any del músic, 

desprèn en aquest muntatge molta 
calidesa i versatilitat, i crea diferents 
espais imaginaris que faciliten la com-
prensió argumental de l’espectacle. 
Hi ha suport d’una pantalla que pro-
jecta diversos episodis de la vida del 
músic, il·lustracions que ajuden a la 
comprensió de la història. 

Hem arribat al final d’El petit 
piano i el públic aplaudeix, sortim 
a fora i ens adonem que ara sabem 
més coses d’Enric Granados, a més 
que fou un gran pianista i compositor. 
Sabem que la seva vida va ser feliç, 
que va tenir sis fills, que morí d’una 
manera tràgica. El Centre de Titelles 
ha aconseguit transmetre una histò-
ria verídica, més enllà d’haver-nos 
fet viatjar també i com sempre a un 
món de fantasia.  ||  mARINA ANTúNez

ls records són més bonics 
quan els guardem a la me-
mòria. Aquesta frase que 
va sonar per megafonia 
abans de l’actuació dis-

sabte a la tarda del cor In Crescen-
do per recordar que no s’utilitzessin 
ni càmera ni el mòbil per gravar l’es-
pectacle pot ser un bon resum d’Infí-
mit, un viatge per les cançons de la in-
fantesa que tots guardem a la nostra 
memòria i que els integrants del cor 
van anar desgranant una a una dalt 
de l’escenari de l’Auditori. Un popu-
lar 1, 2, 3 pica paret va servir com a re-
clam perquè tots els integrants d’In 
Crescendo pugessin a l’escenari per 
evidenciar que “els nens que avui 
som nosaltres”, segons  explicava 
el director de la formació Lluís Pérez 
Cansell amb un solo de piano. 

A partir d’aquí les veus del cor 
van interpretar tot un seguit de can-
çons infantils populars catalanes a 
manera de medley aconseguint una 
autèntica polifonia de veus. Els jocs, 
la por, la màgia, la televisió, els som-
nis, la tristor, la superació, la incer-
tesa pel que hi ha més enllà van apa-
rèixer al llarg de l’espectacle dels In 
Crescendo, sobre un escenari sobri 

Nens grans

E
Crònica

direcció: Lluís Pérez

Títol: ‘Ínfimit’

Intèrprets: In Crescendo

Lloc: Auditori Municipal

Hora: 18 h

dia: 7 d’abril de 2018
La coral In Crescendo interpretant ‘El cercle de la vida’ del musical El rei Lleó. || Q. PASCuAL

amb un piano de cua, un cajón i mol-
tes capses blanques que s’anaven com-
binant per crear diferents ambients.

Un dels moments més emotius 
va ser quan els intèrprets simulaven 
ser dins d’una cova i, només acompa-
nyats per un lot, van jugar amb les llan-
ternes i amb les veus creant moments 
màgics. L’escena més divertida va ser 
el moment en què el cor va interpretar 

les cançons de sèries com Mr. Bean, Els 
Simpson, La pantera Rosa, anuncis com 
el de Cola Cao o la sintonia de la Loto 
6/49, la família Telerín. I el moment 
d’èxtasi la interpretació d’El cercle de 
la vida, de la pel·lícula de dibuixos ani-
mats  El rei lleó amb tots els cantants 
disposats en forma d’escala.

Al final de l’espectacle, un dels 
cantants,  Julen Gerrikabeitia, va 

voler agrair l’escalf del públic i va 
proposar dues opcions per conti-
nuar amb la música del cor: “O ens 
convideu a sopar, nosaltres som 
molt de sopar o quan acabi l’es-
pectacle podeu comprar el nostre 
disc”. Una foto de família, a manera 
de simbiosi entre el cor i el públic, va 
tancar l’espectacle dels In Crescen-
do .  || JORdI RIuS
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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	les	antigues	escoles	de	Sant	Feliu:	dg.	22	d’abril,	de	10	a	13	h.

•	 A	la	pl.	de	Can	Font:	dg.	22	d’abril,	de	10	a	13	h.

•	 A	la	Fira	de	Sant	Jordi	(pl.	d’El	Mirador):	
    dl. 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.

consulta la guia de votacions al web
http://www.castellarvalles.cat/boxpopuli

Tens temps fins al 23 d’abril!

cultura llibres i literatura

donació de l’epistolari  del poeta arús

Oriol Vicente i Isabel Mach a la signatura del conveni de cessió al Centre d’Estudis. || J.J.

CENTrE D’ESTuDIS | FaMília arúS

Dijous passat, la família Arús va cedir 
l’epistolari del poeta Joan Arús al 
Centre d’Estudis de Castellar, ces-
sió que es va fer efectiva mitjançant 
la signatura d’un conveni. L’acte va 
tenir lloc a la casa pairal d’Arús, al 
carrer Major. A l’acte hi van assistir 
Oriol Vicente, president del Centre 
d’Estudis de Castellar; Joan Sellent, 
net del poeta i reconegut traductor, 
i Isabel Mach, jove del poeta, que va 
ser l’encarregada d’aquesta signatu-
ra que permet integrar la correspon-
dència de Joan Arús al fons del Cen-
tre d’Estudis de Castellar del Vallès 
- Arxiu d’Història. Això permetrà la 
digitalització i publicació del mate-
rial, que es podrà posar a l’abast de 

totes les persones que hi estiguin in-
teressades. Fins ara, aquest fons era 
propietat de la família Arús.

L’epistolari cedit ha estat inven-
tariat per l’Eulàlia Sagrera i l’Antoni 
Seguí, i ha estat digitalitzat pel Joan 
Roura, totes elles, persones del Cen-
tre d’Estudis de Castellar. 

Avui ja es pot consultar lliure-
ment a Internet a través de la pàgina 
de l’entitat. La consulta vol ser sen-
zilla, amb una interfície que permet 
aplicar-hi filtres, veure un mapa del 
remitents i accedir a la imatge digi-
talitzada de qualsevol document amb 
només un “click”.

Amb els documents recent-
ment incorporats de l’epistolari, el 
Centre d’Estudis de Castellar ja cus-
todia 1.129 documents, des que van 
des del 1909 fins al 1982. Provenen 
d’uns 400 remitents, entre els que 
destaquen Eugeni d’Ors, J.V. Foix, 
Joan Puig i Ferreter, Carles Riba, An-
toni Rovira i Virgili, Joaquim Ruyra 
i Joan Sales i aporten informació 
sobre costums de l’època, el taran-
nà i les idees del poeta, companys de 
professió i sobre les seves amistats. 

 ||  m. ANTúNez

El fotoperiodista Jordi Borràs va 
parlar del seu llibre ‘Dies que dura-
ran anys’ el passat dilluns 9, a la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu, davant 
d’una nombrosa assistència. Convi-
dat pel Comitè de Defensa de la Re-
pública de Castellar, Borràs va par-
lar del procés de creació del llibre 
sobre fotografies de l’1-O i el context 
en el que van ser fetes.  ||  RedACCIó

Jordi Borràs va 
presentar el llibre 
col·lectiu ‘Dies que 
duraran anys’

SALA D’ACTES D’EL 
MIrADOr | PrESENtaciÓ

Els nens i nenes que van llegir al Dia Mundial del Llibre Infantil. || m. ANTúNez

LLIBrE INFANTIL | 
BiBliOtEca

Rècord de 
participants 
a la biblioteca

conveni entre el 
centre d’Estudis 
de castellar i la 
família arús

Divendres passat, 6 d’abril, 19 in-
fants castellarencs van llegir el re-
lats que ells mateixos han creat 
en motiu de la celebració del Dia 
Internacional del Llibre Infantil, 
una efemèride marcada al calen-
dari el dia 2 d’abril.

Les responsables de la bibli-
oteca es van mostrar molt satis-
fetes ja que, enguany, s’han batut 
rècords de participació. La pro-
posta va atraure una cinquantena 
de persones que van gaudir grà-
tament de la cita, ja que els tex-
tos que es van llegir van ser d’allò 
més diversos. Des de relats que 
fregaven la comicitat fins a relats 
de to més seriós, o poètics, o que 
s’introduïen clarament al gène-
re fantàstic.

L’activitat va tenir una part 
central de lectura de textos i, pos-
teriorment, es va iniciar una ter-
túlia literària infantil que va co-
ordinar la Mònica Mimó, una de 
les bibliotecàries. 

La lectura del manifest va 
anar a càrrec de Mai i Satti. Els 

textos que es van llegir van ser: 
‘L’esquirol’, de Mahi Mezouari; 
‘Mortadel·lo i filemó’, de goret-
ti Jiménez; ‘El somni de la Kexa’, 
d’Ainoa Furriols; ‘Pirates’, de Mo-
hammed Melhouai; ‘Un món com-
pletament al revés’, de Marta Ji-
ménez; ’La amistad’, de Fatma 
Mezouari; ‘Gavina’, de Gina Gimé-
nez; ’Fem nous amics’,  de Clàudia 
Muelas, i ‘Tots tenim drets’, d’An-
na Barrera i Anahí Ortuño.

El Dia Internacional del Lli-
bre Infantil es commemora a tot 
el món cada 2 d’abril. Es recorda 
el naixement de Hans Christian 
Andersen. Cada any, diverses en-
titats i centres organitzen activi-
tats relacionades amb la promoció 
i difusió de la lectura entre els in-
fants i joves. 

 Marina Antúnez

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

Parnàs
Amb Roger Mas

Ds. 21 d’abril
20.30 h

Auditori Municipal 
Miquel Pont

MúSica

Amb el suport de:

Organització: Ajuntament 

cultura

Diumenge 8, més de mil persones van gaudir del primer Dia Gegant a l’Es-
pai Tolrà, un acte organitzat pel grup d’Atabalats de l’escola Sant Este-
ve, on hi van participar els Gegants de l’ETC, els Gegantets de Castellar, la 
colla gegantera de Sant Llorenç i els Castellers de Castellar. Durant tot el 
matí, es van fer tallers per a la canalla. Al migdia, cada colla va ballar un ball 
i, finalment, es va fer conjuntament una cantada i ballada d’ ‘El gegant del 
pi’ i de ‘Gener, febrer i passi-ho bé’.   ||  m. ANTúNez

Un miler d’assistents al Dia Gegant

Els capgrossos de l’escola Sant Esteve, al Dia Gegant a l’Espai Tolrà.. || CedIdA

Feria de Abril a Castellar, l’any passat. || ARxIu

ESPAI TOLrÀ | ataBalatS dE l’EScOla SaNt EStEVE ESPAIArT | cONcErt

Espaiart porta el 
musical ‘Serà 
demà’ a Sabadell

Dissabte 14 i diumenge 15 d’abril, a les 
18.30 hores, Espaiart actua a la Sala 
Petita del Teatre del Sol amb l’espec-
tacle ‘Serà demà’, basat en el musical 
d’’Annie’. La proposta musical és el re-
sultat del 8è Stage de Teatre Musical 
de l’escola Espaiart. Sota la direcció de 
Júlia Bonjoch (moviment i veu), Adrià 
Aguilera (direcció musical) i  Sílvia San-
feliu (direcció escènica) es presenta 
un muntatge basat en el popular per-
sonatge Harold Gray, amb música de 
Charles Strouse, Martin Charmin, i el 
llibret de Thomas Meehan. 

L’obra explica la història d’una 
nena que viu a un orfenat regentat per 
la senyoreta Hannigan, una dona do-
lenta. Tot i això, l’Annie té l’esperança 
que els seus pares aniran a buscar-la. 
Per casualitat, el multimilionari Oliver 
Warbucks entrarà a la vida de la prota-
gonista...   ||  m. ANTúNez

ASSEMBLEA LLIBErTÀrIA  
| HiStòria i POlítica

Presentació del 
cicle ‘A l’abril, 
llibertaris mil’

L’Assemblea Llibertària va pre-
sentar el cicle d’actes ‘A l’abril lli-
bertaris mil’, un programa per re-
flexionar sobre l’actualitat i sobre 
la història, a més d’excursions i 
xerrades. L’entitat va convidar tot-
hom a “unir-se a l’assemblea apor-

arriba la iX Feria de abril
aquest cap de setmana, hi haurà actuacions, 
cants, una rua, ball a cavall i menjars típics 
d’andalusia per a tothom, a l’Espai tolrà

Divendres, dissabte 14 i 15 d’abril,  
la Casa de Andalucía de Castellar 
ha programat a l’Espai Tolrà la IX 
Feria de Abril, amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural Andalusa 
Aires Rocieros Castellarencs. 

L’obertura es fa aquest diven-
dres a les 20 h, 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 Barbe-
rà del Vallès, i la Roda Cubana amb 

ESPAI TOrLÀ | airES rOciErOS caStEllarENcS

“Son Canela y Sal”, amb la veu de la 
cantant Sílvia Ugarte. Dissabte 14, 
actua el Coro Rociero Voces del Ca-
mino, de Terrassa, el Centre Cultu-
ral de Palau, els Hermanos Vilchez 
i el Grupo de Baile Hierbabuena, el 
Cuerpo de baile de la Casa de Anda-
lucía de Castellar del Vallès, el grup 
de competició de la Escuela Dance 
Street-los Gym i el Grupo de Sevi-
llanas Sueño Blanco, de Terrassa.

Diumenge 15 hi ha Rua Anda-
lusa a les 11 h i “baile con caballo” 
amb José Ruíz. A les 14 h se servirà 
un potatge rocier i actuaran el Coro 
Rociero Pastora y Reina, de Santa 
Coloma, el Cuerpo de Baile Nuevo 
Amanecer, Pas de Dansa  i Amalia 
de Triana. 

  Marina Antúnez

BrEuS

tant idees de temes que interessin, 
ja que és un espai obert”. La progra-
mació va arrencar divendres 6 amb 
un sopar de pinxos, que va precedir 
una actuació dels Deejays del Revés. 
Diumenge, el cicle va continu-
ar  amb la xerrada ‘Els Maquis. In-
troducció històrica i GR-179’ a càr-
rec del Centre d’Estudis Josep 
Ester Borràs. Dijous 12 es va fer una 
‘Taula rodona: analitzem l’actuali-
tat política’, amb la participació de 
CUP, ERC, PDecat, Decidim, CDR i 
l’Assemblea Llibertària.
Dissabte 14 hi ha programada una 

excursió pels voltants de Castellar, a 
càrrec de Josep Esparrach. L’endemà 
el cicle es reprendrà amb la xerrada 
‘CIES, les presons il·legals d’Europa’, 
a les 12 h a la Sala d’actes del Mirador. 
El divendres dia 20 se celebrarà l’ac-
te ‘La repressió en el rap’ i un concert 
del raper Elgio. Hi haurà sopar solidari 
amb els cantants represaliats. Dilluns 
23, dia de Sant Jordi, hi haurà una pa-
radeta d’intercanvi de llibres. El cicle 
acabarà el dijous 26 amb la jornada 
‘Introducció històrica i pràctica a l’Es-
peranto’, a càrrec d’Eduard Escribano 
i Llorenç Martí.   ||  g.P. / m. A.
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DESTAquEM

agenda del 13 al 22 d’abril de 2016

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 
 
10 h - PrOPOSTA 
Excursió pels voltants de 
Castellar per conèixer les plantes, 
a càrrec de Josep Esparrach 
Sortida: aparcament del Viena 
Org.: assemblea llibertària

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 gimnàsti-
ca 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
Entrades exhaurides · 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

12 h - PrOPOSTA 
Holi Festival · Pl. de catalunya 
Org.: ajuntament i urban Events

12 h - XErrADA
“CIES, les presons il·legals d’Eu-
ropa”, a càrrec de la Plataforma 
tanquem els ciES i del Sindicat de 
Manters · Sala d’actes d’El Mirador 
Org.: assemblea llibertària 

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

18.45 h - CINEMA
Sin rodeos 
auditori Municipal · Org.: ajuntament 
 
 
 
DiLLunS 16 
 
20 h - PrOPOSTA 
Club de lectura de viatges 
“Viatjar ben acompanyat”: Atrapa 
tu sueño, de candelaria zapp i 
Herman zapp · Biblioteca Municipal 
Org.: Biblioteca Municipal 
 
 
 
DiMECrES 18 
 
de 9 a 14 h - PrOPOSTA 
Jornada formativa: “La pedra 
seca en el paisatge mediterrani” 
“la Nau”, iNS castellar  
(c. anoia - c. Solsonès) 
Org.: generalitat de catalunya 
col·laboració: iNS castellar, 
ajuntament i grup de recerca de la 
Pedra Seca del cEc

9.30 h - SOrTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
Org.: ajuntament i àrea Bàsica de Salut

de 18.15 a 19 h - MÚSICA
Classe gratuïta de saxo i flauta 
travessera · EMM torre Balada
Org.: EMM torre Balada

 
 
DijouS 19 
 
de 9 a 14 h - PrOPOSTA 
Jornada formativa: “La pedra 
seca en el paisatge mediterrani” 
“la Nau”, iNS castellar  
(c. anoia - c. Solsonès) 

Org.: generalitat de catalunya 
col·laboració: iNS castellar, 
ajuntament i grup de recerca de la 
Pedra Seca del cEc

18.30 h - XErrADA 
“Estratègia i innovació per a la 
propera dècada a Castellar” 
a càrrec de Xavier Marcet, pres 
dent de lead to change 
Sala d’actes d’El Mirador 
Org.: ajuntament 

19.30 h - PrESENTACIÓ 
Presentació d’ El llibre de 
Sabadell, de Josep Maria casas i 
Sara labrador · la centraleta 
Org.: la centraleta i Editorial gregal 
 
 
 
DivEnDrES 20 
 
18 h - PrOPOSTA del projecte 
Presentació “Castellar,  
Vila de llibres”  
Org.: ajuntament 
+ info. p.02 (anunci St. Jordi) 
Plaça d’El Mirador 

20 h  - PrOPOSTA
“La repressió en el rap” i concert 
a càrrec del raper Elgio 
Hi haurà sopar solidari amb els 
cantants represaliats · Plaça d’El 
Mirador · Org.: assemblea llibertària

21 h - CINEFÒruM
En cuerpo y alma
auditori Municipal · Org.: cccV
 
 
 
DiSSAbtE 21 
 
de 9 a 13 h - PrOPOSTA 
13a Trobada de Plaques de Cava 
Espai tolrà · Org.: cercle de 
col·leccionistes de castellar

de 10.30 a 13.30 h - PrOPOSTA 
Sant Jordi i Les 3 Moreres 
amb la participació de la Biblioteca 
Municipal, la ludoteca Municipal, 
les EBM El coral i colobrers, l’Esco-
la Municipal d’adults i l’EMM torre 
Balada · c. de Sala Boadella i c. de 
l’Hospital · Org.: ajuntament

11.30 h -  CONTES
Hora del Conte Infantil: “Vet 
aquí... una cançó!”
a càrrec del cor Sant Esteve, Petits 
Martinencs i coloraines de l’Orfeó 
gracienc · Biblioteca Municipal
Org.: Biblioteca Municipal i 
cor Sant Esteve

10.30 h - FESTA 
20è aniversari de la Ludoteca 
c. de Sala Boadella  
Org.: ludoteca 
 

17 h - PrOPOSTA 
4a Trobada de Bèsties 
Pl. del Mercat 
Org.: grup de diables de l’Esbart 
teatral de castellar 

17.45 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

20.30 h - MÚSICA
Parnàs, amb roger Mas
auditori Municipal · Org.: ajuntament
 
 
 
DiuMEngE 22 
 
de 10 a 13 h - PrOPOSTA 
Xocolatada, activitats per a in-
fants i vermut amb música 
Vine i vota al procés de pressupos-
tos participatius 
antigues escoles de Sant Feliu 
Org.: associació de veïns El racó

de 10 a 13 h - PrOPOSTA
Xocolatada, vermut popular i acti-
vitats per a infants
Vine i vota al procés de pressupos-
tos participatius · Pl. de can Font
Org.: associació de veïns  
can Font – ca n’avellaneda

11 h - PrOPOSTA
“Passejant per Les Arenes i pel 
temps amb música”
info i inscripcions: tel. 93 714 27 16, 
a/e acciomusicalcastellar@gmail.
com (preu: 3 €)
Sortida: aparcament de l’ermita de 
les arenes
Org.: acció Musical castellar
col·laboració: diputació de 
Barcelona, Masia la Muntada, 
associació de veïns les arenes, 
amics de l’Ermita de les arenes, 
arxiu d’Història de castellar

12 h i 16.30 h - CINEMA
El regne de les granotes. Missió a 
l’Àrtic
auditori Municipal · Org.: ajuntament

12 h - PrOPOSTA
IV Aniversari de la Colla 
Castellera de Castellar
amb els castellers de castellar, els 
castellers de Montcada i reixac i els 
castellers de gavà
Pl. d’El Mirador
Org.: castellers de castellar

18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

18.45 h - CINEMA
una bossa de bales · VOSc
auditori Municipal
Org.: club cinema castellar Vallès

Exposició permanent: “Trenquem reixes 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

Exposició fotogràfica del concurs anual de fotografia
fins al 29 de juny
Horari d’obertura: dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Local del Centre excursionista de Castellar

A l’abril cada paraula val per mil
II Gimcana de Sant Jordi
Comerços de la vila
Org.: Servei Local de Català · Col·laboració: 
Comerç Castellar, Ajuntament de Castellar, 
diputació de Barcelona i generalitat de Catalunya
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una bossa de 
bales

La gran 
enfermedad 
del amor

El regne de les 
granotes. 
Missió a l’Àrtic DRAMA

Versió original subtitulada
en català

COMÈDIA DRAMÀTICA
Versió doblada

ANIMACIÓ
Versió en català

22 d’abril
18.45 h

29 d’abril
18.45 

22 d’abril
12.00 h i 16.30 h

PRÒXIMAMENT
www.castellarvalles.cat

www.auditoricastellar.cat

Sin rodeos

18.45 h

Diumenge d’estrena 
Auditori Municipal

15 d’abril

Versió original (castellà) • 2018
Durada: 87 min
País: Espanya
Direcció: Santiago Segura
repartiment: Maribel Verdú, diego Martín, 
rafael Spregelburd, david guapo, cristina 
Pedroche, Santiago Segura, etc.

Sinopsi: Paz té una vida aparentment perfecta. 
Però se sent angoixada i aclaparada, alguna cosa 
no funciona. En la seva desesperació acudirà a la 
consulta d’un “sanador” hindú, amil Narayan, que 
li ofereix una solució als seus problemes: una poció 
a base de plantes mil·lenàries per alliberar la tensió. 

cOMÈdia

LOGAN // Pit bull terrier · Pèl: curt · Adult
Mascle · En adopció des de 01/18

GUS · Raça: europea · Pèl: curt · Cadell
· Mascle · En adopció des de 04/18

CINDERELLA · Raça europea · Pèl: curt · 
Adult · Femella · En adopció des de 05/15

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

Sóc a Caldes Animal

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

Companyia és vida

FArMÀCIES DE GuÀrDIA 
 
 
diVENdrES 13 CASANOVAS 
diSSaBtE 14 rOS 
diuMENgE 15 rOS 
dilluNS 16 CATALuNYA 
diMartS 17 VILÀ 
diMEcrES 18 EurOPA 
diJOuS 19 CASTELLAr 
diVENdrES 20 YANGÜELA 
diSSaBtE 21 CASANOVAS 
diuMENgE 22 CASANOVAS 

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

“L’escriptura és el lloc on els esborranys de la vida són possibles”
Ricardo Piglia

@manelmac @tsegui @edunardu
Ajuntament de Barcelona Caragol bover en repòs Núvols

MEMÒrIES DE L’ArXIu D’HISTÒrIA 

INSTAGrAM · @lactual 

La plaça Vella, a l’inici dels carrers 
de Caldes i de St. Miquel, amb el 
petit espai triangular que dona so-
lució als tres irregulars desnivells. 
Hi ha també la font, dos bancs i el 
fanal de la llum. Destaca i pren pro-
tagonisme, però, el formós desmai 
que durant molts anys oferia aques-
ta magnífica estampa. La casa de 
la dreta era cal Jep de l’Oca, i és un 
bon exemple de com eren moltes 
cases del “poble vell”. Avui encara 
hi és, ben restaurada i conservada.  
|| AuTOR: deLgAdO fOTógRAfO ||  COL-

LeCCIó: ÒSCAR CARdONA || ARxIuHIS-

TORIACASTeLLAR@gmAIL.COm ||  fACe-

BOOk.COm/ARxIuHISTORIA 

Castellar el 1972 (2)

penúltima

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

 Feliciana Álvarez Navarro      
72 anys · 05/04/2018
M. Cinta Artiola Beltran          
05/04/2018 ·  66 anys
Teresa Gil Pamplona   
05/04/2018 · 92 anys
Jaume Fabregas  Mañas        
07/04/2018 · 91 anys
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la contra

Samuel ramal

Les abelles m’han 
salvat la vida  i per això 
són la meva prioritat

Apiterapeuta i apicultor

Q
. P

A
S

C
u

A
L

Fuster de professió, va tenir un greu accident de moto el 
2006. Després de set operacions, va caure en una depres-
sió agreujada pels medicaments. Va investigar i va poder 
comprovar en pell pròpia el poder curador de les abelles

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
La constància
un defecte que no pots dominar?
en tinc molts
La teva paraula preferida?
Amor
quin plat t’agrada més?
La paella de marisc
un color
Verd
un animal?
L’abella
un grup?
Tu Otra Bonita
una pel·lícula?
‘La vida es bella’
un llibre?
‘Las voces del desierto’  de m. morgan
un viatge pendent?
eslovènia
un objectiu?
Ser feliç

”

“

· Sembla ser que vas arribar una 
mica a l’apiteràpia d’una mane-
ra desesperada...
Sí, després de l’accident vaig veure 
que els tractaments que feia no em 
servien. Estava desesperat. Vaig ar-
ribar a la consulta que una apitera-
peuta alemanya tenia a Barcelona. 
Em van fer que em piqués una abe-
lla i al dia següent, tot i tenir el peu 
inflat i que no em feia mal, vaig pujar 
a La Mola. 

 · I vas decidir investigar més..
Sí, una mica per mi. Vaig començar 
a investigar una mica el que fan les 
abelles i te n’adones que tot el que fan 
és beneficiós per a la salut. Tot, fins 
i tot l’aire del rusc. Me’n vaig anar 
fins a Tenerife a conèixer un home 
de Romania, l’apiterapeuta que més 
en sap d’Europa. Vaig seguir per 

Navarra a fer uns cursos, Romania, 
Àustria i Alemanya. M’he anat for-
mant perquè aquí no hi ha res. M’he 
adonat que tenim molts metges i es-
pecialistes perquè hi ha moltes ma-
lalties que es poden tractar amb els 
productes del rusc.

· Veus possible reprendre el teu 
antic ofici de fuster?
No, sembla que les coses passen 
per alguna cosa. Crec que tot això 
m’ha passat perquè havia d’estar 
aquí. Sempre m’ha agradat la mun-
tanya, he estat escalador, faig esquí 
de fons... He fet tot tipus d’esport re-
lacionat amb la muntanya i aquest 
és un treball que em permet estar a 
la muntanya.

· Si em pica una abella, en teoria 
és beneficiós per a mi?
Sí, si et pica una abella no et passa-
rà res la primera vegada encara que 
siguis al·lèrgic. Fins i tot, un dia, un 

policia de Sabadell em va aturar i 
em va dir que sempre li feia mal el 
genoll i un dia, anant en moto, li va 
picar una abella... i des  de llavors  ja 
no li feia mal.

· Però les abelles ja saben on una 
persona té dolor?
Quan tens un dolor crònic, la teva 
energia es perd per aquest punt. 
Per això estàs desanimat. Això ho 
veu l’abella i, normalment si no està 
sotmesa a pressions, et pica. Em tru-
quen molts apicultors . A Alemanya 
s’han fet estudis sobre punts d’acu-
puntura amb un expert xinès que va 
determinar per a una determinada 
malaltia s’havia de picar en deter-
minats llocs. Llavors van agafar una  
abella amb un fil de pescar lligat  en 
una zona tranquil·la i va anar als llocs 
que l’acupuntor havia indicat abans. 
Les flors tenen un pols elèctric. Quan 
aquella flor té un nèctar deixa  anar 
un pols elèctric que l’abella detecta i 

va de seguida cap aquella flor. 

· Prop del restaurant Can Mauri 
de Sabadell, has muntat el teu 
projecte ‘Aire de Colmena’. En 
què consisteix exactament?
Són com dues cases en forma de  
bresca al revés. Al seu interior hi ha 
uns quants ruscos amb abelles. Sobre 
els ruscos, hi ha una mascareta amb 
la qual  pots absorbir tota l’olor de 
l’interior dels ruscos. La persona que 
hi entra es relaxa còmodament as-
segut. A l’altra caseta, hi ha dos llits 
on pots dormir una estona sobre els 
ruscos. Això sí, no hi ha cap contacte 
entre les abelles i les persones, estan 
totalment separats.

I quins beneficis aporta respirar 
l’aire dels ruscos?
Bàsicament, aquesta teràpia és per 
temes repiratoris. La majoria de les 
persones anem accelerades. Vas a 
un ritme que provoca que quan vols 

aturar-te no pots fer-ho. A part dels 
beneficis de l’aire del rusc, aquesta 
teràpia et fa parar. Quan estàs aquí 
una estona, el brunzit de les abelles 
et calma. I aquest és el secret d’estar 
sa, has de saber calmar-te.

· Et ve gent de molts llocs?
Sí. Mira, l’any passat va venir una noia 
que tenia asma crònic. I sempre esta-
va amb el Ventolin. Ha fet com sis o set 
sessions, ha pres pròpolis i ja se li ha 
passat. Ni s’ha refredat aquest hivern.

· Hem d’aprendre molt encara de 
les abelles?
Sí, no t’imagines quant n’hem d’apren-
dre encara. Porto 12 anys estudiant-les 
i cada dia et sorprenen.  Fins i tot les 
abelles poden detectar una persona 
que té càncer per l’olor que deixen 
anar.  A mi les abelles m’han salvat la 
vida i per això, són la meva prioritat. 
Quan vaig millorar, vaig pensar què 
podia fer per ajudar-les. 

  Jordi rius


