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Setmanari d’informació local

Roger Mas presenta 
dissabte a l’Auditori el 
seu nou disc ‘Parnàs’

El Puigverd acull el Torneig 
de veterans Nacex amb la 
presència del Barça

Avui es presenta Castellar vila de Llibres i fins dilluns s’organitzaran molts actes a la vila relacionats amb la diada

Tres dies per celebrar Sant Jordi

múSiCA | p21

CeLebrACió | p02

Cb CASTeLLAr | p14

Les sevillanes van ser el ball que més protagonisme va tenir durant la Feria de Abril. El bon temps va beneficiar l’organització dels actes del diumenge. || q. pascual 

Una ‘Feria’ d’abril radiant
TrAdiCionS | p 19

durant tres dies, l’espai Tolrà va acollir la 9a edició de la ‘feria’
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tema de la setmana sant jordi

el dia dels lletraferits
moltes de les activitats relacionades amb la diada de Sant Jordi tindran lloc durant el cap de setmana previ

La festa del llibre, el dia de Sant 
Jordi, la commemoració de la mort 
de Cervantes i Shakespeare, l’eclosió 
de la primavera o fins i tot el dia dels 
enamorats a Catalunya. La màgia del 
23 d’abril és que cadascú pot desta·
car d’aquesta celebració allò que més 
li agradi i a Castellar hi haurà acti·
vitats per a tots els gustos. Com ja 
és habitual, durant tot el dia, entre 
les 10 del matí i les 20 hores s’instal·
larà a la plaça d’El Mirador la Fira de 
Sant Jordi, on podrem trobar prop 
d’una trentena de parades de co·
merços, autònoms i entitats i asso·
ciacions locals, on es podran trobar 
llibres, roses i productes artesanals 
relacionats amb la diada. 

A més, durant el matí, la Lli·
breria Vallès oferirà a la seva para·
da la signatura de llibres per part 
de Pedro Herrero, amb el seu llibre 
Los días hábiles, i de Joan Mundet, 
que signarà llibres a partir de les 17 
h. Pel que fa a llibreria La Centrale·
ta, ha organitzat signatures dels lli·
bres infantils de Mercè Rey, a partir 
de les 12.30 h, i a les 18.30 h amb Te-
trahelio. Un mundo perfecto, amb el 
seu autor, Juan Carlos Blas.

D’altra banda, durant la tarda, 
l’Espai Lector Nobel oferirà un taller 
de màscares de dracs, cavallers, i co·
rones de princeses fetes amb goma 
eva, adreçat a tots els infants.

Cal assenyalar també que 
l’Ajuntament instal·larà una para·
da on les persones que encara no ho 
hagin fet podran votar les propos·
tes dels pressupostos participatius 
2018, en el que serà el darrer dia de 
votacions, i que el magazín matinal 
Dotze de Ràdio Castellar serà pre·
sent en directe a la fira.

Altres activitats lúdiques i cul·
turals es concentraran principal·
ment en horari de tarda. Així, a les 
17.30 hores es podrà gaudir de la can·
tata El petit príncep, una proposta 
musical a càrrec d’alumnes d’Espa·
iart, amb la col·laboració dels alum·
nes d’extraescolar de l’escola Joan 
Blanquer i Jaume Viladoms, i la par·
ticipació de les formacions vocals El 
Cor de la Nit i SOM·night. A més, 
l’activitat comptarà amb la narra·
ció d’Enric López i els playbacks a 
piano d’Abel Garriga. Una hora més 
tard, a les 18.30 hores, s’ha progra·
mat una ballada de sardanes orga·
nitzada per l’Ajuntament i l’Agrupa·
ció Sardanista Amics de Castellar 
(ASAC), que tindrà lloc a la plaça del 
Mercat i anirà a càrrec de la Cobla 
Vila d’Olesa. A les 19 hores, l’Assem·
blea Llibertària de Castellar sorteja·
rà els premis de la gimcana “Dones 
invisibilitzades” a la paredeta d’in·
tercanvi de llibres que muntarà a la 
plaça d’El Mirador. A més, durant 
tot el dia es podrà veure l’exposició 
de treballs de tapissos de l’AVAN al 
PIPAD de la plaça Major.

  Cristina Domene

jocs florals 
Com és habitual, coincidint amb la 
diada de Sant Jordi es durà a terme 
el lliurament de premis dels Jocs Flo·
rals que cada any convoca l’Escola 
Municipal d’Adults. L’acte, que és 
obert a tothom i se celebrarà a l’Au·
ditori Municipal Miquel Pont a les 
18.30 hores, inclourà també un be·
renar per a tothom. El mateix dia de 
Sant Jordi, a més, el Mercat Munici·
pal ha informat que les parades Car·
nisseria Casé, Cárnicas Merche, La 
Bona Teca, Vila Borrull i El Racó del 
Mercat regalaran roses als clients 
que hi facin compres per un valor 
superior a 6 euros.

‘castellar vila de llibres’
Divendres, 20 d’abril, es presentarà 
a la ciutadania el projecte de munici·
pi de foment de la lectura “Castellar, 
vila de llibres” en un acte públic que 
tindrà lloc a les 18 hores, a la plaça 
d’El Mirador.

La cita comptarà amb partici·
pació de T.I.C. Escènic, que represen·
tarà un fragment de la seva adapta·
ció de l’obra Aquesta nit tanquem de 
l’escriptor Manuel de Pedrolo.

A més, es durà a terme un col·
loqui conduït pel professor i pre·
sident del Col·lectiu Pere Quart, 
Anton Carbonell, que comptarà 
amb la participació dels cinc es·
criptors padrins dels bucs de lli·
bres: Josep Lluís Badal, Miquel 
Desclot, Gisela Pou, Joan Sellent i 
Jacint Torrent.

L’acte es clourà amb el lliu·
rament del V Premi de Literatura 

Imatge de la fira de Sant Jordi de l’any passat. El gran espai de la plaça d’El Mirador tornarà a acollir parades amb llibres. || q. pascual

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 ca·
tegoria de poesia).

cap de setmana de sant jordi

Durant el cap de setmana també es 
podrà gaudir d’activitats diverses 
per a tots els públics amb motiu de 
Sant Jordi. Dissabte 21, s’ha progra·
mat, de 10.30 a 13.30 hores, la pro·
posta “Sant Jordi i Les 3 Moreres”, 
una matinal adreçada especialment 
als infants als carrers de Sala Boa·
della i de l’Hospital. D’una banda, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort hi 
durà a terme l’Hora del Conte, que 
sota el títol Vet aquí... una cançó, serà 
un espectacle que combinarà histò·
ries, cançons i jocs, de la mà del Cor 
Sant Esteve, els Petits Martinencs i 
les Coloraines de l’Orfeó Gracienc. 
També hi haurà taller de pintura i 
de màscares d’en Gènius. 

D’altra banda, la Ludoteca Mu·
nicipal Les 3 Moreres realitzarà di·
ferents propostes coincidint amb el 
seu vintè aniversari. Entre d’altres, 
hi haurà autòmats i mecanismes ge·
gants al carrer, macrocircuit d’sca·
lextric, tallers, paradetes o contes. 
A més, les escoles bressol munici·
pals El Coral i Colobrers oferiran 
un taller de maquillatge i la propos·
ta “El drac de les paraules”. També 
hi seran presents l’Escola Municipal 
de Música Torre Balada, que oferirà 
un tast de música, i l’Escola Munici·
pal d’Adults, que ha preparat diver·
sos obsequis de Sant Jordi. 

trobada de bèsties de l’etc

La Trobada de Bèsties de l’Esbart 
Teatral de Castellar arriba enguany 
a la quarta edició i tindrà lloc dissab·
te, 21 d’abril, a partir de les 17 hores. 

Les activitats començaran a la 
plaça del Mercat, amb la plantada i 
exposició de Bèsties que precedirà 
els contes per a la canalla que s’ex·
plicaran a les 17.30 hores. Una hora 
més tard es podrà gaudir del con·
cert del grup Lòxias. Més tard, a les 
21.30 hores, s’iniciarà el correfoc que 
recorrerà la plaça de Cal Calissó, la 
carretera de Sentmenat, el passeig 
Tolrà, el carrer Torras i la plaça d’El 
Mirador. Un cop finalitzat, hi haurà 
música amb DJ.

daida ‘capgirada’
Els Castellers de Castellar també par·
ticiparan, amb dues propostes. D’una 
banda, dissabte 21 d’abril han orga·
nitzat la Festa de la Canalla, una ac·
tivitat que tindrà lloc a l’Espai Tolrà 
i que inclourà una xocolatada, jocs in·
fantils, un taller casteller i un concurs 
de dibuix entre les 16.30 i les 19 hores.

L’endemà, diumenge 22 d’abril, 
se celebrarà el quart aniversari del 
bateig de la colla, amb una diada que 
engegarà amb una cercavila a partir 
de les 11.15 hores, des de l’INS Cas·
tellar i fins a la plaça d’El Mirador. 
Al migdia tindrà lloc l’actuació de 
les colles castelleres de Castellar, 
de Gavà i de Montcada i Reixac.  

+ LLETRES

Coincidint amb Sant Jordi, 
dilluns 23 d’abril, alumnes de 
l’Institut Puig de la Creu faran una 
acció poètica que consistirà en 
escriure el vers del poeta Antonio 
Machado “Toda la vida es ahora” 
en el mur exterior de l’Escola 
Bressol Municipal Colobrers. 
Aquesta acció s’emmarca en el pro-
jecte que l’Ajuntament de Castellar 
conjuntament amb l’institut vol 
tirar endavant, anomenat “Poetes 

Acció poètica de   
l’INS puig de la Creu

emergents”. El regidor de Cultura, 
Aleix Canalís, ho va explicar en la 
presentació de ‘Castellar, vila de 
llibres’. “Ens agradaria -i per això 
estem treballant amb un professor 
de l’institut Puig de la Creu- que 
Castellar pugui situar-se en el mapa 
literari del paÍs, amb algunt element 
singular”. Tot i que és una idea 
embrionària, la idea és que durant la 
propera tardor es pugui organitzar 
una jornada de poesia amb poetes 
emergents a la nostra vila. 
A més, l’Institut Puig de la 
Creu ha engegat un intercanvi 
directe de llibres a través del 
conegut Bookcrossing. El servei 
funciona en hores lectives i està 
situat al vestíbul de l’institut.
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L’Ajuntament de Castellar del Vallès i 
el Teler Cooperatiu han organitzat els 
propers 24 i 26 d’abril un taller pràctic 
d’Economia Social i Solidària obert a 
tota la ciutadania, que pretén que els 
assistents la coneguin com una eina 
alternativa al model econòmic actu·
al, conèixer els avantatges de les seves 
fórmules jurídiques i testejar·ne po·
tencials idees

La iniciativa es durà a terme 
ambdós dies a les 18 hores a l’aula de 
formació situada a la planta baixa de 
l’Espai Tolrà, i s’adreça especialment 
a persones en cerca activa de feina, 
a aquelles que tenen interès a dur a 
terme un projecte emprenedor en el 
marc de l’Economia Social i Solidària 
i a col·lectius del sector.

El taller s’organitzarà en tres 
blocs de continguts i té per objectiu 
donar a conèixer l’economia social 
com a eina alternativa al model eco·
nòmic actual, a més de divulgar els 
avantatges de les seves fórmules jurí·
diques i testar idees potencials entre 
els assistents.

Els primers dos blocs es duran 
a terme el dimarts 24 d’abril. D’una 
banda, es farà una xerrada que intro·
duirà els orígens, conceptes i exemples 
diversos d’Economia Social i Solidària. 
De l’altra, es farà una introducció a la 
fórmula cooperativa (funcionament, 
tipus, avantatges...) i es posaran da·
munt la taula algunes eines de finan·
çament de projectes.

El dijous 26 d’abril es durà a 
terme el tercer i últim bloc, amb un 
taller pràctic que du per títol “És vi·
able la meva idea?”. En aquesta ses·
sió es farà una llista de necessitats i 
oportunitats detectades a la comu·
nitat, es posaran en valor les capaci·
tats dels assistents i es proposaran 
conjuntament projectes innovadors. 
Les inscripcions al taller es poden fer 
per telèfon al 609452304,enviant un 
correu electrònic a xarxa@telercoo·
peratiu.org, o bé omplint el formulari 
que es pot trobar al següent formulari: 
http://bit.ly/2HuO5YX.  ||  redacció

Taller 
d’economia 
social solidària

24 I 26 D’AbRIL | TALLer

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
iniciarà aquesta setmana les obres 
de remodelació dels jardins del Palau 
Tolrà. Els treballs tenen per objectiu 
la millora de la seguretat en la realit·
zació d’activitats públiques i la recupe·
ració d’elements patrimonials d’aquest 
espai cèntric de la vila, seu principal 
del consistori. “Fa molts anys que no 
s’ha fet res i és hora de dignificar l’es-
pai”, constata el regidor de Planifica·
ció,  Pepe González.

Les actuacions que s’hi duran a 
terme es divideixen en tres grans blocs: 
d’una banda, el reforç estructural de la 
pèrgola rectangular que fa la funció d’es·
cenari i la millora dels paviments per a la 
realització d’actes; d’altra banda, la mi·
llora de la zona enjardinada; i finalment, 
la rehabilitació de la glorieta octogonal.

Pel que fa a la pèrgola, es reforça·
ran les bigues del forjat del terra de l’es·
cenari. A més, es modificarà el paviment 
de davant l’escenari per tal que l’espai 
que fa de platea estigui orientat frontal·
ment a l’escenari i no de forma inclinada, 
com fins ara. D’aquesta manera, s’am·
pliarà la capacitat d’espectadors i es mi·
lloraran les condicions de visibilitat del 
públic assistent als actes que s’hi facin.

Una altra actuació destacada serà 
la millora de l’espai enjardinat, on pràc·
ticament no s’havia actuat des de la in·
auguració del Palau Tolrà com a seu 
de l’Ajuntament, l’any 1994. En aquest 
sentit, es pavimentarà el caminet in·
terior dels jardins amb la intenció de 
millorar·ne l’accessibilitat, que és molt 
dolenta especialment en dies de pluja. 
També es netejarà el jardí de vegetació 
salvatge no originària. Així mateix, es 
plantaran una desena d’exemplars d’es·
pècies que aportaran una major varie·
tat cromàtica a l’espai. “Seran arbres 

de certa presència, de fulla caduca, 
que donaran la sensació de tempora-
da”, admet González. Per una segona 
fase, es deixa l’obertura dels  jardins 
pel carrer Sant Josep en una mena de 
sortida addicional.

La darrera de les intervencions pre·
vistes als jardins és la restauració, el pin·
tat i la il·luminació interior de la glorieta 
octogonal que està situada a la cantona·
da entre el passeig de Tolrà i el carrer del 
General Boadella. Les actuacions servi·
ran per convertir la glorieta “en un ele-
ment d’identificació, com una espècie 
de senyal de far”, assegura González.

L’actuació suposarà una inver·
sió de 53.000 euros i s’executarà en els 

remodelació dels jardins i 
l’entorn del Palau Tolrà

Situació actual de la glorieta octogonal que hi ha a l’extrem dels Jardins del palau Tolrà. || arxiu

es reforçarà la pèrgola, es millorarà la zona enjardinada  i es rehabilitarà la glorieta

  Jordi Rius

propers dos mesos. Mentre durin les 
obres, es tancarà puntualment l’accés 
als jardins des del passeig de Tolrà, tot 
i que quedarà sempre habilitada l’en·
trada pel carrer de General Boadella.

Aquesta no serà l’única reforma 
que aquest any es farà al conjunt del 
Palau Tolrà. Aquest mateix any està 
previst dur a terme una actuació en ma·
tèria d’estalvi energètic a l’interior de 
l’edifici que comportarà la renovació de 
finestres i la instal·lació d’una nova cal·
dera, a més de la neteja dels paviments 
de les diferents plantes. Els jardins del 
Palau Tolrà estan inclosos en el Pla es·
pecial de béns a protegir de Castellar 
del Vallès.  

És el pressupost 
de l’actuació que 
es farà als jardins 

del palau Tolrà

EUROS

53.000
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els ponts que uneixen Castellar
Actualment el municipi compta amb quatre ponts que creuen el riu ripoll en diferents trams del seu recorregut

Un pont és una construcció sobre la 
qual una via de comunicació salva 
una depressió o un obstacle, o creua 
una altra via de comunicació a un ni·
vell inferior. En el cas de Castellar, els 
ponts serveixen per comunicar la po·
blació a una banda i banda del riu Ri·
poll. A Castellar, hi ha cinc ponts que 
es fan servir habitualment i que ser·
veixen per connectar Castellar amb 
el seu entorn. Dins d’aquesta classi·
ficació, no esmentem el pont de Can 
Pagès, que uneix Sabadell amb Cas·
tellar perquè és del terme municipal 
de la ciutat veïna.

El més antic dels ponts és el 
Pont Vell o el Pont de Can Pèlachs. 
Es troba a l’antic camí de Terrassa i 
té una longitud de 42 metres de longi·
tud. Va ser construït el 1808, durant la 
Guerra del Francès,  per ordre del ge·
neral Josep Manso Solà, que coman·
dava les tropes isabelines. El pont va 
ser construït amb la col·laboració dels 
nuclis veïns limítrofs. Només perme·
tia el pas dels carruatges, ja que l’am·
plada del tauler era de 3,90 metres. 
Està bastit amb pedra tosca tallada 
en carreus disposades· en filades ho·
ritzontals. La vida pràctica d’aquest 
pont va ser curta ja que el 1893 es va 
construir l’anomenat Pont Nou amb 
la carretera, cosa que va reduir l’ús 
del pont de Can Pèlachs a un accés de 
vianants als horts de l’entorn del riu. 
El Pont Vell va patir danys importants 
amb la riuada de 1962 ja que l’efecte 
de l’aigua es va emportar totalment 
les baranes i van crear un esvoranc 
a la banda dreta. Fa 16 anys, l’Ajun·
tament, dins del Pla director del Ri·
poll mitjà, va rehabilitar l’esvoranc 
causat per la riuada del 1962 i poste·
riors avingudes i es van reconstruir 
les baranes amb pedra de Banyoles. 
També es va reconstruir una pilastra 
ornamental adossada a la cara nord 
del pont, que va quedar malmesa al 
desaparèixer la corresponent bara·
na. A més, es va col·locar un nou pa·
viment de còdols per tota la llargada 
del pont. Finalment es van rehabili·
tar els antics safareigs del costat del 
pont i es va suprimir el mur de l’hort 
que hi havia tocant a la sèquia Monar. 
El cost total de la rehabilitació va ser 
de 132.000 euros. Actualment, el pont 
és utilitzat pels vianants que baixen 
als horts de les riberes.

el pont de les arenes

Justament, les riuades del 25 de se·
tembre de 1962 van acabar amb el 
pont de les Arenes, el segon més antic 
de la vila, ja que se’l van emportar de·
finitivament. La construcció del pont 
de les Arenes, es deu a la construcció 
de la carretera que unia Castellar amb 
Sant Llorenç Savall, donant continu·
ïtat a la carretera que s’havia acabat 
de construir entre Castellar i Saba·
dell el 1865. L’accés més comú a les 
Arenes es feia a peu des de la caseta 
que havia estat construïda com a pa·

rada poc després de la construcció de 
la carretera. Calia baixar a creuar el 
riu per una llarga passarel·la, un pont 
de vianants, d’estructura i pilars de 
ferro ancorats amb suports de ciment.

el pont nou

A finals del segle XIX es va construir 
la carretera que unia Sant Esteve de 
Castellar i Terrassa. És en aquest mo·
ment quan la Diputació de Barcelona 
es fa càrrec de la construcció del pont 
que salva el riu Ripoll. El pont, d’uns 45 
metres de longitud, té tres ulls iguals 
de 12 metres amb voltes rebaixades. 
Té una quarta volta, al marge esquer·
ra, que es va afegir posteriorment, de 
volta de gruixos de rajola, on hi discor·
re l’antic rec de Can Barba.  Amb les ri·
uades de 1962, la força de l’aigua es va 
endur les baranes d’obra que estaven 
rematades amb pedra picada ja que 
l’aigua va arribar a més d’un metre 
per sobre el nivell del pont.  Per això 
ara la barana és metàl·lica amb xapa i 
passamans tubulars. 

El 1908 es va començar a cons·
truir el pont de Sant Feliu, davant de 
la urbanització Airesol A·B , d’uns 56 

  Jordi Rius

Un ciclista s’acosta al pont Nou que uneix Castellar amb Terrassa a través de la carretera C-1415a  . || q. pascual

Una imatge de principis del segle XX del pont del pinetó. ||  l. rOisiN

El pont del Turell  de Sant Feliu del Racó a mitjans segle XX.  ||  exclusiVes F. TOrreNTs

metres de longitud. El 1987 es van fer 
obres de millora del pont, que consis·
tien en engrandir la calçada del pont i 
millorar·ne la seguretat.  Es van habi·
litar uns marges pels vianants i es va 
millorar la protecció de les tanques a 
l’entrada i a la sortida del pont.  Tres 
quilòmetres més enllà, a la carretera 
B·124, hi ha el pont de Turell, que sem·
bla que va començar a construir·se el 
1915 en unir la carretera de Sant Feliu 
del racó a Sant Llorenç Savall, just a 
l’alçada de la masia de Turell. Abans 
de la construcció del pont, hi  havia 
un pont de fusta a l’indret conegut 
popularment com el gorg de l’Oller 
o gorg de les Anelles conegut com el 
pont dels Troncs. Justament el cas·
tellarenc Joan Rocavert, considerat 
un pioner de la fotografia i de l’excur·
sionisme a Catalunya, va fotografiar 
aquest pont de troncs entre 1919 i 1920. 

El pont del Pinetó, també cone·
gut com el pont dels Bullidors del Sa·
bater Vell, es troba 800 metres més 
enllà. El pont, de 34 metres de lon·
gitud, originalment tenia unes ba·
ranes de pedra que, amb els aiguats 
de 1962, van quedar malmeses i van 
haver de ser substituïdes per una 
barana metàl·lica amb xapa i passa·
mans tubulars.

 A aquests cinc ponts, caldria 
afegir el futur pont que ha de con·
nectar la Ronda Oest de Sabadell 
amb la B·124 i que ha de travessar el 
riu Ripoll. De moment, només és un 
projecte que s’ha de veure si tira en·
davant per qüestions pressupostà·
ries.  Seria un pont per acabar amb 
l’aïllament de Castellar. 

El pont Vell o de Can 
pèlachs va ser construït 

durant la Guerra del 
Francès

ANY DE 
CONSTRUCCIÓ

1808
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Trenta anys  en el món local és tota una 
trajectòria per les actuacions realitza·
des i els compromisos adquirits. En el 
cas del Consell Comarcal del Vallès Oc·
cidental, al llarg d’aquests anys, han 
desfilat moltes persones, entre alcal·
des, regidors i consellers comarcals. 
Per tant, reunir·los a tots per celebrar 
el 30è aniversari de la institució va su·
posar per a molts retrobar·se de nou 
després de molts anys de no veure’s. 
L’acte institucional que es va celebrar 
dimarts a la seu de l’organisme comar·
cal va aplegar els actuals alcaldes i al·
caldesses de la comarca i les persones, 
entre consellers i treballadors que al 
llarg d’aquests anys n’han format part.

La primera persona a interve·
nir en aquest acte institucional va 
ser Mercè Conesa, alcaldessa de Sant 
Cugat i presidenta de la Diputació de 

Barcelona, que va recordar que “la 
lliçó d’aquests 30 anys és que els al-
caldes i alcaldesses, amb indepen-
dència del color polític, hem pogut 
desenvolupar grans projectes que 
han sumat, i no restat, que han cons-
truït, i no destruït”. Conesa va voler 
destacar l’esperit de col·laboració que 
sempre ha presidit la relació entre la 
Diputació i el Consell.

el valor del consens al Consell Comarcal

La institució celebra 
els 30 anys  amb 
una trobada del 
món local vallesà

  J. R.

El president més antic del Con·
sell Comarcal (1991·1995) que resta en 
vida, Oriol Civil, va assenyalar que la 
institució comarcal “va intentar obrir 
nous camins per a coses necessàri-
es i útils” i va destacar que unint les di·
nàmiques de formació ocupacional de 
Sabadell i Terrassa “vam aconseguir 
un projecte europeu”. En una posteri·
or tertúlia amb altres exconsellers co·

marcals, l’exalcalde de Castellar, Lluís 
Maria Corominas, que va ser vicepre·
sident de la institució,  va assegurar 
que el Consell Comarcal “sempre ha 
estat un lloc de consens”. 

La que va ser gerent del primer 
mandat, entre 1988 i 1991, al costat del 
primer president, l’alcalde de Sabadell, 
Antoni Farrés, va explicar que els inicis 
van ser durs perquè “estava poc clar 
què havíem de fer ja que la llei era poc 
concreta i tothom es va haver de bus-
car la vida”. Va posar com a exemple la 
gestió del transport escolar perquè “no 
hi havia prou autocars a la comarca 
i vam haver de negociar amb les es-
coles flexibilitat d’horari”.

L’alcalde de Castellar i actual 
president del Consell Comarcal, Ig·
nasi Giménez,  va llegir algunes de 
les intervencions que es van fer el 9 
de març de 1988 en l’acte de consti·
tució del Consell al Teatre Municipal 
La Faràndula de Sabadell. Giménez 
va subratllar que “hem estat capa-
ços de teixir aliances i això és una 
petita història d’èxit” i va reivindi·
car com s’ha fet: “Amb capacitat de 
lideratges i també des de la genero-
sitat”. Giménez també va fer referèn·
cia a nous debats de futur com el sala·
ri mínim comarcal. 

L’exalcalde Ll. Corominas amb el president del Consell i alcalde de la vila I. Giménez. || cedida

EDUCACIÓ | PreinSCriPCió

Les escoles bressol municipals caste·
llarenques han programat jornades de 
portes obertes als centres la setmana 
vinent, davant la proximitat de la pre·
inscripció escolar dels nens i nenes 
menors de tres anys al curs 2018·2019.  
La primera de les escoles a obrir les 
seves portes per donar a conèixer les 
seves instal·lacions i trets principals 
als pares i mares serà l’Escola Bressol 
Municipal El Coral, dimarts 24 d’abril. 
El dia 26 d’abril serà el torn de l’Escola 
Bressol Municipal Colobrers. 

Totes dues sessions tindran lloc 
de 17.30 a 19 hores, i inclouran una xer·
rada informativa a les 18 hores, amb 
torn obert de preguntes perquè els 
pares i mares puguin resoldre dub·
tes, i una visita guiada pel centre, que 
es podrà fer abans o després de la 
xerrada. La preinscripció a les llars 
d’infants municipals es podrà rea·
litzar del 2 a l’11 de maig. Els pares i 
mares que vulguin portar els seus fills 
i filles a algun dels dos centres mu·
nicipals podran formalitzar aquest 
tràmit fins al divendres 11 de maig, 
adreçant·se a les escoles bressol, de 
dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 
a 17 h.  || redacció

Portes obertes a 
les escoles bressol 
municipals

pOLíTICA | vALLèS oCCidenTAL
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ERC | FormACió

La secció local d’ERC va fer entre·
ga de la 3a edició de la beca d’estu·
dis Oriol Papell als castellarencs Vi·
nyet Avellaneda i Marc Valldeperes. 
En el mateix acte celebrat al Mira·
dor divendres passat, els republicans 
també van dedicar el premi als Valors 
Republicans, que se celebra des del 
2008, a tota la gent que va fer possible 
l’1 d’Octubre. Dues cadires van que·
dar buides per denunciar l’empre·
sonament de Carme Forcadell, que 
havia confirmat l’assistència abans 
de ser privada de llibertat, i d’Ori·
ol Junqueras, president del partit.

Rafa Homet, portaveu d’ERC 
Castellar, va recordar que la beca d’es·
tudis que atorga el partit, que sorgeix 
del sou dels regidors locals, es lliura 
en memòria i honor del castellarenc 
Oriol Papell (1983·2014), militant i ac·
tivista del partit, implicat en diferents 
associacions i en l’organització d’actes 
de caràcter cultural i nacional. “Un 
referent que, a través del somriu-
re, ens va encomanar aquesta bes-
tiesa de posar-nos al capdavant 
de la política”, va explicar Homet 
sobre el que fou regidor republicà a 
la vila, del 2007 al 2011. La diputada 
Rut Ribas va ser present a l’acte i va 
lloar el valor de la beca, ja que consi·
dera “el sistema educatiu com una 
de les principals lluites perquè els 
joves puguin avançar”.

Sara Tabel, guanyadora de la 
beca d’estudis de l’edició de l’any 
passat, simbòlicament va fer l’en·
trega del premi a Marc Valldeperes 

Marc Valldeperes i Vinyet Avellaneda, guardonats amb la beca Oriol papell . || j.jÁiMeZ

  Guillem plans

els estudiants guardonats van ser vinyet Avellaneda i marc valldeperes

Lliurament de la beca Papell

i Vinyet Avellaneda. El jurat, format 
per Gisela Pou, Albert Cornet, Lluís 
Font, Lluís Papell i Sílvia Nicolàs, va 
decidir repartir el guardó entre dos 
estudiants, que és una dotació eco·
nòmica de 2.500 euros. D’entre els 
candidats, i després de realitzar en·
trevistes, aquests dos joves foren els 
seleccionats, encara que, tal com va 
concloure el jurat, “la gran qualitat 
dels currículums cada any ho posa 
més difícil”. Valldeperes va agrair 
l’oportunitat de seguir estudiant i 
l’ajuda per complir un dels projec·
tes de vida. “Esperem aprofitar-ho 
molt”, va reblar Vinyet Avellaneda.

valors republicans a l’1-o

L’edició del premi als Valors Republi·
cans, que se celebra des del 2008 en·
torn del 14 d’abril, va ser per a “tota 

la gent que va fer possible el refe-
rèndum de l’1 d’Octubre”. Oriol 
Martori, president de la secció local 
d’ERC, va reconèixer que, enguany, 
“va ser molt fàcil posar-se d’acord 
per atorgar el guardó”.  A l’acte es 
va reflexionar sobre el que va supo·
sar la data del referèndum indepen·
dentista: “És un dia que sembla que 
quedi molt lluny, però només fa 6 
mesos que va passar, i d’alguna ma-
nera va canviar les nostres vides”. 
Un dels testimonis que va exercir el 
seu vot, va reflexionar sobre el que 
va suposar l’1·O: “Són records molt 
durs, però que van quedar com-
pensats”. I va afegir: “Em quedo 
amb l’esperit que es va crear i que 
no podem perdre. Vam demostrar 
que tenim una fórmula, un model 
d’èxit, per continuar endavant”. 

ANC | mAniFeSTACió

Diumenge passat, l’avinguda Paral·lel de Barcelona es va tenyir de groc 
per acollir la gran manifestació per demanar la llibertat dels presos en 
una crida organitzada aquesta vegada per la plataforma  Espai Demo·
cràcia i Convivència, que agrupa des dels sindicats CCOO i UGT fins 
a entitats sobiranistes com l’ANC i Òmnium Cultural sota el lema Pels 
drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!. A 
Castellar, la secció local d’ANC va muntar fins a set autobusos per anar 
a la manifestació i set persones més es van haver d’ubicar en un auto·
car de Sant Llorenç Savall. La presidenta de l’ANC de Castellar, Trini 
Pérez, ha explicat que tenia la impressió “que seria una jornada tris-
ta perquè estàs demanant l’alliberament i la democràcia però la 
gent estava molt motivada i ens va donar aquella força de veure’ns 
tots junts una altra vegada”. Pérez, que, juntament amb la comitiva 
castellarenca, no va poder avançar per la gran quantitat de gent que hi 
havia a la manifestació, admet que “veníem de notícies negatives, de 
requeriments judicials, d’una pressió contínua i ahir amb la mani-
festació ens van donar oxigen”. La manifestació va comptar amb l’as·
sistència de 315.000 persones, segons la Guàrdia Urbana o 750.000 se·
gons l’organització.  || redacció

Gran ressò de la 
manifestació per demanar 
la llibertat dels presos

Un grup de castellarencs moments abans de la manifestació. || cedida

Els vostres fills i filles us demanen ajuda 
amb les matemàtiques o amb el català i no
recordeu com fer-ho?

‘Un cop de mà’
CÀPSULeS GrATUÏTeS Per A MARES I pARES

MATEMÀTIQUES
Dimarts i dijous de 10.30 a 11.30 h:
08/05 i 10/05: nombres enters
15/05 i 17/05: Fraccions i

CATALÀ
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h:
07/05 i 09/05: Accentuació
14/05 i 16/05: Categories gramaticals

més informació:
escola municipal d’Adults
C. Pedrissos, 9 baixos
Tel. 93 714 83 55
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Quatre jornades 
per créixer 

L’última sessió, celebrada divendres passat a El Mirador, es va dedicar al treball corporal. || j. jÁiMeZ

Creixement personal és un terme 
que significa fer un procés de refle·
xió i aprenentatge sobre un mateix. 
I això, precisament, és el que van 
posar en pràctica la setmana passa·
da prop de 145 persones en les qua·
tre jornades sobre creixement per·
sonal que va organitzar El Mirador. 

La primera de les activitats 
es titulava “Aprendre a dir NO”. 
Nuria Castro, coach i membre fun·
dador del Centre Karuna, va donar 
eines als assistents per començar a 
dir “no” des de la llibertat de poder 
escollir què dir. “Dir “no” genera 
molts més problemes i més estrés 

Prop de 150 
persones participen 
en les sessions 
de creixement 
d’el mirador

  Cristina Domene

connectar amb el cos en moments 
crítics. “Hi ha dies que anem amb 
molt d’estrès, amb molta veloci-
tat, tenim pànic... Hem de ser ca-
paços de trobar una estona per 
connectar amb el nostre cos i bus-
car la calma. I el més important és 
ser conscient que ho podem fer”, 
va explicar Casas.

Molts dels assistents d’aques·
tes jornades van repetir les sessions 
els quatre dies. Des d’El Mirador as·
seguren que la experiència ha estat 
“molt satisfactòria” per la majoria 
de participants.   

del que ens imaginem. Quantes ve-
gades ens hem trobat que no volem 
fer una cosa i l’acabem fent? Lla-
vors ets sents fatal i estàs perdent 
un temps preuat”, va explicar l’ex·
perta. “Quan un aprèn a dir “no”, 
llavors pot dir “sí” lliurament i 
ho fa perquè li ve de gust. Pen-
sem que si diem que no quan ens 
demanen alguna cosa la persona 
s’enfadarà i entrem en un senti-
ment de culpa i de remordiment 
que no ens deixa viure”.

L’endemà, la formadora espe·
cialitzada en processos de canvi i 
gestió emocional Esther García va 
oferir la proposta ‘El canvi, el pri·
mer pas’ diferents estratègies per 
identificar el grau de felicitat de ca·
dascú i com fer un pas més. “Som 
moltes persones que tenim algun 
tipus d’insatisfacció, d’infelicitat 
a la nostra vida i tot comença per 
sortir de la zona de confort, inici-
ar un procés de canvi i aconseguir 
arribar allà on vols o fer la trans-
formació que necessitis”. Segons 
García, el motor que ens impulsa a 
fer aquest canvi són les raons pode·

roses que trobarem per fer aquest 
canvi: “Jo recomano fer, per escrit, 
una llista de les coses dolentes i les 
coses bones que ens aportaria fer 
el canvi i una altra del que ens su-
posaria no fer-ho”. 

Les jornades de creixement 
van continuar amb l’escriptor Ri·
card Lujano i la proposta ‘Com 
aconseguir objectius i metes’. El 
coach recomanava focalitzar l’aten·
ció “en el que fas ara per anar 
avançant poc a poc i fer el camí 
de forma natural cap als objec-
tius futurs. Petites passes ben 

donades per arribar a la meta”. 
Lujano va recordar que allò que et 
fa sentir realitzat “no és acomplir 
l’objectiu sinó gaudir del moment 
d’ara amb coherència del que vols 
aconseguir”.  

Les jornades van finalitzaran 
amb una classe de ‘Treball corporal’, 
una proposta a càrrec de Meritxell 
Casas, ballarina i formadora de di·
ferents tècniques corporals com pi·
lates o ioga, on van participar dotze 
persones perquè les places eren li·
mitades. En aquesta activitat es 
van treballar eines per aprendre a 
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La Policia Local ha augmentat el patrullatge en determinades zones del mu·
nicipi amb l’objectiu de prevenir conductes incíviques o delictives. L’incre·
ment de la vigilància comporta, de forma puntual, la realització de diversos 
itineraris a peu i amb vehicles no logotipats per part dels agents del cos local 
en alguns sectors del municipi. Segons el regidor de Seguretat, Aleix Cana·
lís, “les dades delinqüencials a Castellar són afortunadament molt bai-
xes i volem que això continuï d’aquesta manera, però hem de tenir en 
compte un context en què s’han incrementat els robatoris en el conjunt 
del país”. Canalís també ha remarcat “la importància de la col·laboració 
ciutadana si es detecta la presència de persones desconegudes al veïnat 
amb actitud sospitosa”. En cas de detectar qualsevol indici en aquest sentit, 
cal posar·se en contacte amb la Policia Local trucant al 93 714 48 30 o al 112.

El cos municipal també aconsella reforçar les mesures de seguretat en 
els accessos a les llars, especialment en habitatges unifamiliars, des de les 
zones enjardinades o patis exteriors.   || redacció

La castellarenca Saturnina Moya Pérez va rebre dilluns, 16 d’abril, la 
Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya, en una celebració 
que es va dur a terme a la Fundació Obra Social Benèfica (OSB) amb 
l’assistència de la seva filla, de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i de 
la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez.
Saturnina Moya, que va néixer el 1918 a Mira (Cuenca), viu a Castellar 
des de l’any 2005, i s’ha afegit a la llista de castellarencs i castellaren-
ques que han arribat a complir cent anys. En l’actualitat, a la vila hi ha 
sis persones que superen el segle de vida: quatre dones de 100 anys, 
una dona de 101 anys, i un home de 102 anys.  || redacció

Més patrulles al carrer 
per prevenir delictes

Medalla centenària per a la
castellarenca Saturnina Moya Pérez

Un control policial a Castellar del Vallès. || arxiu

Saturnina va rebre la felicitació de l’alcalde i la regidora de programes. || cedida

pOLICIA LOCAL | SeGUreTAT CiUTAdAnA

hOMENATGE | CenT AnyS bRETOLADA | CAL GorinA

Cal Gorina ha denunciat l’aparició a la 
porta, a la façana i a la vitrina del seu 
local d’adhesius neonazis que signen 
Hogar Social i el Último Bastión. Cal 
Gorina ha emès un comunicat on volen 
“denunciar aquest atac feixista, que 
malauradament no és el primer”. Des 
del col·lectiu s’informa que s’ha ini-
ciat “un registre amb aquest tipus 
d’agressions i convidem a altres col-
lectius o particulars a denunciar com-
portaments similars”. La nota finalitza 
amb la constatació que “seguim treba-
llant contra el feixisme sense por”. En 
declaracions a Ràdio Castellar i L’AC-
TUAL, un portaveu de Cal Gorina ha in-
format que presentaran una denúncia 
davant de la policia.  || redacció

Denuncien l’aparició 
a Cal Gorina
d’adhesius nazis

Adhesius apareguts a Cal Gorina. || cedida

bREUS
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L’equip de GastroFresc davant de l’estand d’Alimentària. || cedida

ALIMENTACIÓ | bALAnç

Castellarencs 
a Alimentària

La fira Alimentària ha tancat portes i 
ho ha fet amb gran assistència de pú·
blic durant els quatre dies que ha durat. 
Entre els diferents expositors hi havia 
l’empresa castellarenca Gastronomia 
Fresca (GastroFresc) que estava en 
el pavelló 6 del certamen. A l’estand ·a 
la foto· hi havia una representació de 
les empreses que distribueix Gastro·

Fresc: l’empresa belga Dira de frui·
tes trocejades, purés 100% naturals 
i coulis, el fabricant brasiler de pol·
pes de fruita tropicals i exòtiques 
Brasfrut i el fabricant portugués 
del sorbet d’açaí Native Açaí. Preci·
sament, en aquest saló Alimentària 
l’empresa presentava com a nove·
tat el sorbet d’açaí sense sucre.  Des 
de dimarts i fins dijous, l’estand va 
tenir un show cooking amb el xef pas·
tisser César Romero. D’altra banda, 
GastroFresc és un dels accionistes 
de Sorbos, les palletes de sucre co·
mestibles i 100% biodegradables. A 
Alimentària estava present dins de 

l’espai Cocktail Shop que reunia els 
productes més avantguardistes de 
la cocteleria actual.

més castellarencs a alimentària

També hi ha estat present a Alimen·
tària el castellarenc Miki Vilanova, 
que treballa al grup Apats Food. Vi·
lanova desenvolupa principalment la 
seva tasca professional dins d’aquest 
grup al mercat de la Boqueria. A Ali·
mentària ha participat a l’estand Vega 
Raw, projecte barceloní de cuina vega·
na, macrobiòtica, i sense gluten amb 
ingredients ecològics de petits pro·
ductors de proximitat.  || redacció

La festa va maquillar 
de colors la 
Plaça Catalunya, 
diumenge al matí

“Està tothom preparat?”, avisa la 
Nicole des de l’escenari. La resposta, 
esclatant, és en forma de xiscles enjo·
gassats. Aleshores, la dinamitzadora 
d’Urban Events, sense deixar de sal·
tironejar, dispersa dues o tres bosses 
de pigments a sobre de la munió d’in·
fants i adolescents. La plaça Catalu·
nya, després d’aquest enèsim bom·
bardeig acolorit, queda encara més 
impregnada de tonalitats gaudinia·
nes. La roba blanca dels assistents al 
Holi Festival –en general samarretes 
publicitàries, condemnades a esdeve·
nir pijames– queda tacada d’una es·
tampa d’alegria. Cares, cames i bra·
ços, també.

el Holi Festival proclama la primavera
LLEURE | FeSTA HoLi CASTeLLAr Jove

Moment en què els participants van llençar la pols de colors tradicional del holi. || q. pascual

Els discjòqueis, darrere de la 
taula de mescles, també van contri·
buir a la festa.  Sergi Grau, que va 
venir de Barcelona per punxar, reve·
la que per animar aquest “espectacu-
lar xou”, cal posar “de tot una mica, 
des de reggeton patxangueta fins a 
música de festa major, per fer sal-
tar a tothom i que s’ho passin bé”.

Finalment va ser possible. El fes·
tival Holi estava previst per la setma·
na passada, però la pluja no ho va fer 
possible i es va anul·lar. El sol, però, no 
va faltar a la cita d’aquest diumenge. 
La clau d’aquesta festa, per a totes les 
edats, és la interacció. “Cal ser molt 
dinàmic. Cada dos minuts hi ha 
d’haver una coreografia perquè la 
gent somrigui, balli i canti”, explica 
el discjòquei. Des de l’escenari,  Nicole 
Varese, induint a ballar més d’una cin·
quantena de nens tenyits de colorai·
nes, es va encarregar de dinamitzar 
l’esdeveniment. Una tradició hinduis·
ta, ara en voga per occident, que ser·
veix per a redimir errors del passat. 

Després de la ruixada final, in·
fants de totes les edats, amb les cares 
maquillades de colors, van escam·
par·se per la vila. Un mosaic que pro·
clamava la primavera.  || g. plaNs
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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.

És el crit que fem des de l’Assem·
blea Llibertària. Com a grup lli·
bertari, fem treballs interns de 
deconstrucció, anàlisi de l’abús a 
les dones i parem atenció al nos·
tre tracte diari. I és que no pot ser 
d’una altra manera: des de la ide·
ologia llibertària considerem a les 
dones com el que són: persones. No 
són maniquins o acompanyants tal 
com el capitalisme ens dicta.
Reconeguem·les, és la nostra dar·
rera campanya feminista per visi·
bilitzar les dones. Es tracta d’una 
gimcana on petits i grans podran 

Reconeguem-les

 Assemblea Llibertària

 Decidim Castellar i Assemblea Llibertària

ra farà dos anys, l’As·
semblea Llibertària, va 
demanar els permisos 
necessaris per instal·
lar diversos punts d’in·

tercanvi de llibres al municipi. Des 
d’un primer moment la resposta per 
part de l’ajuntafems va ser desfavora·
ble per motius contradictoris i sense 
un relat clar. Era evident que no eren 
motius tècnics, sinó polítics.
Malgrat aquesta actitud de l’equip de 
govern arran de la nostra motivació 
real per a instal·lar aquests punts d’in·
tercanvi vàrem demanar un parell de 
reunions i vàrem realitzar trucades 
per intentar obtenir els permisos; la 

A
Veta aquí un gos vet aquí 
un gat aquest projecte 
l’han copiat

resposta va ser encara més clara: NO! 
Davant aquesta negativa gens raonada 
vem decidir actuar igualment, ja que 
creiem que aquest espai era necessari; 
per això varem col·locar la nevera a la 
plaça Major. Després de diferents in·
cidents amb la nevera (format el qual 
tenia la llibreria) l’ajuntament va de·
cidir retirar la llibreria sense donar 
explicacions. Bé, una frase sí que va 
ser clara per part de l’Aleix Canalís: 
“la nevera no la busqueu, perquè l’he 
enviat a destruir”.
Ara l’ajuntafems s’omple la boca amb 
el “Castellar, vila de llibres” que no 
és més que una còpia falsa del nostre 
projecte que tant va molestar. Un cop 
més queda clar com a l’equip de govern 
només li interessen les propostes ciu·
tadanes si porten el seu segell i aques·
ta manera de funcionar s’estén a tot.
La democràcia real es fa als carrers, 
la fa la gent, i no les institucions amb 
els seus interessos partidistes.

recórrer els carrers de Castellar, 
i buscar entre aparadors i fines·
trals de comerços i entitats, exem·
ples de dones que el capitalisme ha 
menyspreat o invisibilitzat. Entre 
les dones triades trobarem cientí·
fiques, escriptores, filosofes o sin·
dicalistes que han dedicat la seva 
vida a fer d’aquest un món millor. 
Algunes ens sonaran i d’altres seran 
nous descobriments per a molts. 
Ens plau poder dir que hem fet 
una tria amplia, no només donat 
lloc a dones blanques i europees. 
Així doncs, hem volgut visibilitzar 
també dones negres, perses o llati·
noamericanes. El mapa s’estén des 
de Sabadell amb Teresa Claramunt 
fins a Mèxic amb dones com Betsa·
bé Espinosa.
Us sonen aquests noms? Si no és 
així, us convidem a recollir la butlle·
ta gratuïta que trobareu a la Biblio·
teca Antoni Tort i a passejar·vos en 
família, o sols, a la cerca d’aquestes 
grans dones. Si sou capaços de lo·
calitzar·les totes i apuntar·les a la 
butlleta entrareu en el sorteig del 
pròxim 23 d’abril de 3 llibres de te·
màtica feminista.
Molta sort!
Fem·les visibles entre tots i totes!

Castellar del Vallès, acollirà el dissab·
te 21 d’abril la XIII Trobada d’inter·
canvi de plaques de cava, taps coro·
na i altres articles de col·leccionisme.
Com ja és habitual, s’espera la par·
ticipació de professionals i d’afici·
onats, que exhibiran les seves col·
leccions de plaques de cava i altres 
col·leccionables. L’ajuntament de 
Castellar del Vallès, col·labora amb 
el col·lectiu d’aficionats locals, cedint 
l’espai públic i el mobiliari.
El cercles de col·leccionistes, orga·
nitza aquesta trobada, que any rere 
any aconsegueix reunir més aficio·
nats. Els responsables d’aquesta tro·
bada, destaquen que és una oportuni·
tat tant per als que busquen ampliar 
la seva col·lecció, comprant o canvi·
ant peces o material, com per als que 
la volen iniciar.
Caves Celler Vell, presentarà una am·
polla de cava, Especial XIII Troba·
da amb una placa commemorativa i 

XIII Trobada de 
col·leccionistes de 
plaques cava de Castellar 
del Vallès

 El Cercle de Col·leccionistes obsequi d’una placa pirula d’aquest 
esdeveniment.
La trobada es realitzarà al nostre 
lloc habitual, situat a l’entrada del re·
cinte firal de l’Espai Tolrà. En horari 
de 09,00 a 13,00 hores. Us esperem.
En cas de mal temps, es farà dins de 
l’equipament municipal, al costat de 
la sala blava.

Fa ja sis mesos d’un 1 d’octubre que ja 
és per sempre un referent per quan 
es parli de moviments cívics, d’ac·
tes d’empoderament, de dignitat i 
sobirania... En parlem molt de l’1·
O, però cal no oblidar el dimecres 3 
d’octubre, quan amb la participació 
de molta gent que el dia 1 no va tenir 
motius per sortir de casa, la trans·
versalitat de la protesta democràtica 
desbordava l’estat i portava al rei a 
fer·se un gol en pròpia porta. La im·
mutable Constitució espanyola és va 
fer estreta, molt estreta, per a molts 

Carreró sense sortida o 
potser sí

 Castellar en Comú

catalans i catalanes ·fins i tot per a 
molts i moltes no independentistes.
Ara estem encallats en una lògica 
de victòria/derrota. I no cal dir·ho, 
estem molt pitjor que fa sis mesos. 
Es comença a escoltar la paraula ne·
gociació, i ho celebrem els que érem 
conscients que, en temps d’elecci·
ons polaritzades, aquest concepte 
el comprava poca gent. Però, és un 
fet, la negociació ara és més difícil: 
s’han allunyat les possibilitats de 
reformes constitucionals o referèn·
dums pactats. I si fos un litigi entre 
dues bandes rai!... No hi ha un lide·
ratge clar a banda (jutges, govern, 
Cs, PP, PSOE?...) i banda (legitimis·
tes, pragmàtics, intransigents?...) i en 
qualsevol conflicte on a cap dels dos 
costats no hi ha un lideratge clar, es 
fa molt difícil establir el diàleg pre·
ludi de qualsevol negociació.
“Pensa globalment i actua local·
ment”, és una de les premisses del 
pensament ecologista. Doncs des 
Castellar En Comú Podem fem una 
proposta d’acció en l’àmbit personal: 
deixem anar el llast de les grans de·
claracions dels líders polítics i pen·
sem en el veí que sabem que va votar 
diferent de nosaltres. Veurem que 
·amb poques excepcions· ni és un col·

pista, ni odia ningú, ni és un fatxa, ni 
és insolidari, ni és tan agressiu o il·
luminat com el líder que va votar, ni 
creu que l’independentisme o l’uni·
onisme ho ha fet tot bé...
Conèixer i reconèixer l’altre és el pri·
mer pas, i això va per llarg!...

 pDeCAT Castellar

acosta Sant Jordi, un 
dels dies més especi·
als de l’any. La diada 
de Sant Jordi és el dia 
per celebrar i gaudir 

de la cultura i de l’amor, tot passe·
jant per les paradetes engalanades 
per a l’ocasió. 
Com no podia ser d’una altra ma·
nera, el PDeCAT de Castellar no es 
perdrà l’ocasió i muntarà la seva 
tradicional paradeta. 
Ens trobareu a la plaça Major a par·
tir de les 16h i fins les 20h. 
Enguany, però, la situació nacional 
és molt diferent a la d’anys enrere i 
no estem disposats a restar impas·
sibles davant la ignomínia. 

S’
Primavera solidària

Enguany serà el primer Sant Jordi 
en què membres d’un govern legí·
tim i representants de la societat 
civil estan o bé empresonats, o bé 
fora del país per una persecució 
ideològica sense precedents des 
de la fi de la dictadura franquista.
És per això, que a la nostra para·
deta hi trobareu tota mena de ma·
terial en suport als nostres repre·
sentants injustament perseguits: 
llaços grocs, xapes dels presos, sa·
marretes... 
Els diners obtinguts es destinaran 
a la caixa de solidaritat. Serà una 
bona ocasió per trobar·nos i xerrar 
de manera distesa sobre la situació 
política nacional i municipal, així 
que us animem a tots a visitar·nos 
el proper dia 23. 
D’altra banda, en vista de la cele·
bració de l’aplec de Castellar Vell 
el proper 20 de maig també volem 
anunciar que, com cada any, cele·

brarem la tradicional arrossada 
popular a la qual està convidat tot·
hom. Els tiquets per al dinar es po·
dran comprar a la paradeta del dia 
de Sant Jordi, a “la Botiga del Cas·
tell” (Av. St. Esteve, 19) i a la boti·
ga de “CP Projectes” (Ctra. Sent·
menat, 114). 
Igual que el dia de Sant Jordi, els di·
ners recaptats durant la jornada es 
destinaran a la caixa de solidaritat.
Catalunya travessa moments di·
fícils després d’haver viscut l’es·
capçament de la Generalitat i del 
Parlament per part d’un govern au·
toritari d’un partit que només ha 
obtingut quatre escons a les dar·
reres eleccions. 
És l’hora de fer pinya i demostrar 
el nostre compromís i solidaritat 
amb les nostres institucions i amb 
els nostres governants, que són els 
que ens han dut fins aquí. 
Aporta·hi el teu granet de sorra!

aa

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

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

projecció documental:
Demain (VOS)
Dv. 27 d’abril, 21.00 h

Premi César al millor 
documental 2015

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

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

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

#femunpla
#Castellar2020
#Reflexions
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opinió

 Núria Raspall*

vui fa just una setmana 
vam entregar la Beca 
Oriol Papell, que aquest 
any ha tingut doble gua·
nyador: la Vinyet Avella·

neda i el Marc Valldeperes o el Marc 
Valldeperes i la Vinyet Avellaneda, dos 
joves amb empenta i il·lusió que van 
saber presentar i transmetre al jurat, 
de la millor manera possible, les seves 
ganes de lluitar pels projectes de futur 
que han escollit en el marc del grau in·
teruniversitari en ciències culinàries i 
gastronòmiques un, i en el grau de l’edu·
cació infantil l’altra.
A l’acte però, no hi va poder ser la Carme 
Forcadell, a qui feia dies que havíem con·
vidat, ja que com sabeu, des del dia 23 
de març està empresonada injustament 
a Alcalà·Meco. No va poder conèixer a 
la Vinyet i al Marc i no els va poder feli·
citar ni encoratjar. I nosaltres, no vam 
poder gaudir de la seva companyia. A 
mi, quan hi penso, encara em costa de 
creure i no sé si sóm del tot conscients 
que tenim a tota una presidenta del Par·
lament, la segona autoritat del país, tan·
cada a la presó per permetre un debat 
polític! És que és el món al revés!  
Fa uns dies vaig llegir una entrevista que 
li feien al seu marit, en la que deia que 
la Carme estava trista però que s’anava 
adaptant al ritme de la presó. Jo ja feia 
dies que volia escriure·li alguna carta, 

A
Preses polítiques

iuen que la primera 
frase d’un text, d’un 
llibre i sobretot d’una 
novel·la és primordial. 
Es veu que cal engan·

xar el lector des del primer mot. De 
totes maneres suposo que també 
caldrà que la resta tingui un inte·
rès prou evident per arribar al final. 
Manllevo la exclamació històrica de 
tots coneguda amb la senzilla inten·
ció de fer esment que feia gairebé 
un any que no publicava un escrit 
en aquest setmanari. M’he resistit 
a totes les temptacions durant un 
any no pas per un únic motiu però 
es cert que pràcticament la mono·
polització pel que ha passat amb a 
nivell sociopolític devorava qual·
sevol intent de pensar en una altra 
cosa i hauria semblat una trivialitat. 
No dic que encara no ho sigui. Tots 
els mitjans d’informació (podem lle·
gir desinformació si volem) n’ana·
ven plens i no calia la meva opinió. 
Però la vida ha de seguir amb al·
tres nivells malgrat que alguns no 
ho puguin fer amb tota llibertat de 
moment. M’he solidaritzat al Face·
book amb algunes causes com he 
fet sempre però mai he volgut ata·
car o insultar perquè veia opinions 
a les antípodes de la meva. Vull uti·
litzar aquesta eina com a espai per 
donar a conèixer novetats sobre el 
meu treball artístic de la mateixa 
manera que ho faig amb els dos blogs 

  El pensador de Rodin. || jOaN MuNdeT

Ciutadans de Castellar, 
ja soc aquí!!

D pLAÇA MAJOR

Domènec Triviño
pintor

 M. Antònia puig*

l llarg de la vida hi ha 
llocs i persones que 
deixen una petjada 
difícil d’oblidar. Un 
d’aquests llocs per 

moltes persones d’aquesta vila ha 
estat, una que enguany celebra els 
seus 20 anys de funcionament. La 
ludoteca.
La seva història ens porta a l’any 
1993, on s’inicia el projecte Cen·
tre obert, un espai d’atenció soci·
oeducativa promocionat pel De·
partament de Benestar Social 
del nostre Ajuntament i que pre·
tenia incidir en la integració so·
cial dels infants de 6 a 14 anys a 
la xarxa comunitària. 
Quatre anys més tard aquest Cen·
tre Obert s’integra dins la dinà·
mica d’un nou espai lúdic de cre·
ació municipal per infants de 3 a 
12 anys, la ludoteca.
Des d’aquell moment, aquest en·
torn ha anat donant resposta a 
les necessitats lúdiques i educati·
ves dels infants de la nostra vila, 
obrint·se també, cada cop més a 
les famílies amb infants més petits.
En aquest espai delimitat, es com·
parteix en un mateix ambient, la 
llibertat, l’expressivitat, el diàleg, 
el plaer... sent el joc i les joguines 

A
A la ludoteca estem de 
celebració

l’eina educativa i el joc passa a con·
vertir·se en una experiència vital 
de l’infant i una activitat fonamen·
tal per al seu desenvolupament.
Els monitors i les monitores, 
acompanyen als infants en el seu 
propi desenvolupament psicoso·
cial, intel·lectual i afectiu, tenen 
una gran capacitat de divertir·se 
i compartir amb els nens i nenes, 
jocs i experiències i alhora ajuden 
a crear ambients de tolerància i 
respecte on tots i totes, disposen 
i gestionen la seva llibertat indivi·
dual per experimentar.
La ludoteca, amb el joc lliure com 
a metodologia principal, ha esde·
vingut un referent en el lleure dels 
infants i també per a les famílies 
de Castellar, perquè a través del 
joc està pensada com un espai on 
la confiança, la complicitat, el fer 
sense presses, sense pressió, ajuda 
aconseguir l’equilibri que en tantes 
ocasions ens costa trobar.
Promoure el dret de l’infant i de 
les seves famílies a gaudir del joc, 
amb garantia de qualitat pedagò·
gica i de seguretat, és la tasca que 
la nostra ludoteca ve realitzant des 
dels seus inicis. Perquè és jugant 
que podem ser veritablement nos·
altres mateixos.
Moltes felicitats, a tota la família 
de la ludoteca, per aquests 20 anys, 
imaginant, jugant, creant.

*Regidora d’Educació, Formació i 

Ocupació

per ells totes aquestes eines són del 
seu passat recent i tot el que sigui 
més llunyà els semblarà passat de 
moda i el que és més important és 
que tenen raó. Suposo que la veri·
tat està del costat de com utilitzem 
allò que tenim a mà. El món canvia 
tan ràpidament i cada dia més que 
ens és difícil assimilar tot el que ens 
ofereix. Suposo que no es excepció 
de la nostre època però ara es mes 
complicat que fa deu anys. Nave·
guem permanentment entre no·

tícies falses, notícies poc contras·
tades o gens perquè cal omplir no 
molts diaris sinó molts espais digi·
tals i necessàriament amb un flux 
ràpid i cridaner. La qual cosa ens 
impedeix saber on som. Anem se·
gurament cap a un 1984 pronosticat 
per Orwell a la seva novel·la o és que 
potser ja hi som. Moltes obres de fic·
ció han anat mes enllà que Orwell 
i tot plegat amb aquest trist pano·
rama que he descrit i que només és 
un passar de puntetes sols ens deixa 

per qui vulgui viure amb una certa 
pau allunyar·se de tot el que al final 
és innecessari per molt que ens vul·
guin vendre que cal saber tot i a tota 
hora. Amb tecnologia o sense, l’ho·
me i la dona d’avui dia no són pas 
tan diferents dels seus predeces·
sors i dins seu tenen les eines per 
ser ells mateixos i ser feliços. Feli·
ços en un món que s’entesta a posar 
obstacles. Cal tornar a l’essencial. 
Cadascú trobarà la seva essència si 
s’ho proposa. Salut i Art!

que gestiono des de l’any 2009. No 
vull twitter a la meva vida i formar 
part d’aquesta mena d’eina que per·
met insultar amb 140 caràcters que 
sovint són masses i de vegades fal·
taria mes espai per opinar. És una 
eina massa visceral. Crec que per·
dem massa temps en navegar, dir 
la nostra amb assumptes que de no 
ser per aquestes eines ni en parla·
ríem. Segur que els més joves, els 
adolescents no hi estaran d’acord 
i em portarien la contrària perquè 

així que al llegir l’entrevista m’hi vaig 
voler posar de seguida, però us he de 
confessar una cosa i és que encara no 
l’he escrit. Em vaig quedar en blanc en 
aquell moment i encara hi rumio ara. 
Què li puc dir? L’hauria d’animar? Li 
hauria de donar les gràcies? Li hauria 
d’explicar... què? Res em sembla prou 
important donada la seva situació per·
sonal i qualsevol cosa que li pugui dir, ja 
ho hauran fet, abans que jo, moltes al·
tres persones. 
No obstant això, crec que tinc un deute 
amb ella i penso que, per insignificant 
que pugui ser, li he de fer arribar algun 
missatge. Crec que li he de transmetre 
d’alguna manera el meu suport i el meu 
reconeixement cap a la seva persona i 
cap a la feina feta, que a vegades crec 
que no valorem prou, perquè passen 
moltes coses i passen molt, massa, de 
pressa. Així que, ben pensat, potser 
tampoc cal que sigui la més original, 
ni la més enginyosa, potser serà sufici·
ent amb agrair·li tot el què ha fet, amb 
recordar·li que aquí fora sóm molts els 
qui valorem la seva feina, la seva va·
lentia i que n’admirem la seva deter·
minació. I potser serà suficient amb 
explicar·li que els ciutadans seguim 
organitzats, mobilitzats i decidits a llui·
tar per ells i pel nostre país, perquè ja no 
hi ha marxa enrere. Ens costarà més o 
menys, però el què ha passat fins ara i 
el què està passant actualment ens han 
situat en un punt de no retorn en el que 
res, serà com abans.

*Regidora d’ERC
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Espai d’Entitats Castellarenques

CAp DE SETMANA CApGIRAT ELECCIONS A LA 
JUNTA DIRECTIVA 

CONCERT DE LA 
CORAL XIRIbEC 

Castellers de Castellar Club bàsquet Castellar Coral Xiribec

Festa de la canalla: xocolatada, 
jocs infantils, taller casteller, con·
curs de dibuix i servei de bar per 
als adults.
ds. 21/04, de 16.30 a 19 h a l’es·
pai Tolrà    

4t aniversari del bateig de la colla
dg. 22/04: 11.15 h, cercavila des de 
l’inS Castellar a la pl. d’el mirador; 
12.00 h, actuació dels Castellers 
de Castellar, Castellers de Gavà i 
Castellers de montcada i reixac.

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

01/05: inici campanya electoral

10/05: Finalització campanya elec·
toral

11/05: votació, si és el cas, a la seu 
del Club (c. País valencià, s/n), de 
18 a 20 h, i proclamació de la can·
didatura guanyadora

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.

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

AVAN

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat 

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

Club Cinema Castellar Vallès

Cinefòrum
Dia: divendres 20 d’abril
hora: 21 h
Lloc: Auditori municipal
vo subtitulada

Història sobre la relació entre una 
dona que comença a treballar en un 
escorxador i el seu cap. ós d’or al 
Festival de berlín, millor actriu als 
Premis del Cinema europeu i nomi·
nada a l’oscar a millor film de parla 
no anglesa.

EN CUERpO Y ALMA 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.

Tauler d’Anuncis Municipal

+ INFO: tel. 93 714 40 40 (Regidoria 
d’Infància i Adolescència)
www.castellarvalles.cat

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

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat/
extraescolars

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

+ INFO: www.castellarvalles.cat, 
tel. 93 714 47 35v

Sol·licitud d’ús d’equipaments 
municipals per a la realització 
de Casals d’Estiu per part d’en-
titats sense afany de lucre. Tota 
la informació a www.castellarva·
lles.cat/casalsestiu.
Sol·licitud de difusió de Casals 
d’Estiu a L’Actual per part d’en-
titats i empreses. Tota la infor·
mació a www.castellarvalles.cat/
casalsestiulactual. els casals es di·
fondran al suplement especial de 
L’Actual del dia 18 de maig.
Presentació de sol·licituds: fins al 
27 d’abril

Fins al 8 de maig és obert el ter·
mini per presentar sol·licituds de 
subvencions a projectes de coo·
peració internacional per al des·
envolupament per a l’any 2018. 
Cal presentar electrònicament una 
instància genèrica adjuntant el for·
mulari de sol·licitud i la documen·
tació requerida. 

Podeu consultar les bases de 
la convocatòria al web munici·
pal: https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/221/

Diumenge 27 de maig
De 10 a 14 h
pl. d’El Mirador
ets una entitat o empresa de Cas·
tellar del sector educatiu, socio·
cultural o esportiu i vols donar·te 
a conèixer?
Apunta’t-hi!
•Inscripcions a la Fira: fins al 4 de 
maig (apartat tràmits municipals).

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

dimecres 25 d’abril, de 16.45 a 
17.15 h: baix elèctric i contrabaix

dimarts 8 de maig, de 17.45 a 
18.15 h: trompeta

divendres 18 de maig, de 17 a 18 h: 
guitarra elèctrica

No te les perdis!

Dia: dijous 26 d’abril
hora: 19.30 h
Lloc: biblioteca municipal Anto·
ni Tort

La biblioteca municipal Antoni Tort 
acollirà dijous vinent la presenta·
ció del nou llibre de Juan Carlos 
blas dato, Tetrahelio. Un mundo 
perfecto. 

L’acte comptarà amb la interven·
ció de l’autor castellarenc.

CASALS DE 
VACANCES D’ESTIU 

SUbVENCIONS A 
pROJECTES COOpERACIÓ

1a FIRA D’ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 

CLASSES GRATUïTES A 
L’EMM TORRE bALADA

pRESENTACIÓ: TETRAhELIO. 
UN MUNDO pERFECTO 
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Dani pedrosa intentarà forçar 
la participació a Austin

després de ser operat d’una fractura 
al radi del braç dret després de la cai-
guda al gp de l’argentina, el pilot dani 
pedrosa ha viatjat a austin (Texas) 

amb la intenció de participar en el gp, 
només set dies després de l’operació  
que li va practicar el dr. Mir a la clínica 
quirón-dexeus. pedrosa, que ha patit 
10 lesions greus en 13 temporades a 
Motogp, valorarà en la jornada de di-
vendres la seva participació.

El CAC, cinquè a la primera 
jornada de la Lliga Catalana

el club atlètic castellar va acon-
seguir la cinquena posició del grup 
B, en la primera jornada de la lliga 
catalana de clubs, disputada a les 

pistes de colobrers de castellar. 
aquesta és la millor classificació 
en els últims cinc anys de competi-
ció. el ca igualada va emportar-se 
la victòria, seguit de l’avinent Man-
resa i de la jas sabadellenca. quart 
va ser la ua Terrassa.

Aquest cap de setmana, el Catalunya RX, 
la prova puntuable pel campionat del món 
de Rallycross, aterrava al circuit de Bar·
celona·Catalunya i convidava als pilots 
de car·cros a competir entre els millors.

Entre Sebastien Loeb ·nou vegades 
campió del món de ral·lis·, Petter Soldberg 
·un de ral·lis i dues de rallycross· o Mattias 
Ekstrom ·un de rallycross i dos del DTM· 
es colava un castellarenc a la categoria de 
car·cròs. Jordi Pujol, experimentat pilot 
d’aquests petits vehicles que equipen un 
motor de moto de 600 cc i 120 cv.

El Jordi, reconeixible per portar la 
Pantera Rosa a la part davantera del seu 
SpeedCar Xtrem, marcava el 15è millor 
registre a la volta ràpida de situació, amb 
22 dels millors pilots del campionat català 
i espanyol i noms com els dels dakarians 
Nani Roma, i Gerard Farrés o l’expilot de 
Fórmula 1, Dani Clos.

La jornada de dissabte però, desllu·
ïa l’espectacle, ja que les intenses pluges 
caigudes sobre el traçat català ·ubicat a 
la zona de La Caixa del Circuit· alentien 
les curses per l’excés de fang. Tot i això, el 
de l’Escuderia T3 acabava en 14a posició 
en la combinada de les tres curses classi·
ficatòries.

Diumenge, ja amb sol i el traçat com·
pletament sec, Pujol començava la jornada 
amb una espectacular cinquena posició en 
la primera semifinal, mostrant tot el seu 
caràcter al volant. Tot i arribar a rodar en 

tercera posició, diversos tocs l’acabaven 
endarrerint i l’allunyaven del podi. En fi·
nalitzar però, Juanjo Moll era penalitzat 
amb nou posicions per no fer la joker·lap, 
una volta obligatòria pel traçat més llarg 
i aconseguia la quarta plaça i la classifica·
ció per la final.

En l’última cursa, amb una compe·
tència ferotge, els 12 participants aviat se 
separaven en dos grups i Pujol quedava re·
legat al segon i sense opcions de victòria. 
Tocs, derrapades i salts completaven la 
jornada on el dorsal 28 aconseguia la vui·
tena posició final en la tercera participació 
en la prova, davant de 21.000 espectadors.

Iván Piña (LaBase RX01) era el gua·
nyador final de la carrera, seguit de Pau 
Aulet (SpeedCar Xtrem) i de l’aragonès 
Joaquín Fontán (SpeedCar Xtrem).

“El fet de venir aquí ja és un premi. 
Dissabte amb el temps relliscava molt 
l’asfalt, més fins i tot que la terra. Diu-
menge amb el sol la cosa canviava. A la 
sortida, tot i sortir bé hi ha hagut una 
mica de batibull i m’han fet un toc, per-
dent un parell de posicions, però he aca-
bat vuitè que és una bona posició” va ex·
plicar el pilot a L’Actual.

“Aquesta cursa és fantàstica i espe-
ro que se segueixi fent, tot i que als grans 
els hi fem una mica de nosa, ja que som 
els germans pobres i l’organitzador està 
de part nostra i vol que siguem aquí. La 
FIA però, no n’és gaire partidària, però 
de moment queden dos anys més de con-
tracte” va afegir sobre la cursa, que a l’an·
terior edició no es va disputar.

Però la presència castellarenca a la 
prova no es va limitar només al Jordi, ja 
que el seu fill Pol, pilot i mecànic, feia d’as·
sistència a dos dels competidors de l’escu·
deria SpeedCar. A la fan·zone un altre cas·
tellarenc, Iván Alba, donava a conèixer al 
públic el Rally Driver Project, un projecte 
d’experiència de conducció amb car·cros.

Jordi Pujol, entre campions del món

A dalt, en la zona del salt, lluitant a la final.  A baix, en la zona d’asfalt. || a.saN aNdrés

el pilot Jordi Pujol va 
participar per tercera 
vegada al Catalunya rx

 Albert San Andrés

de Jordi pujol 
a la prova 

mundialista del 
Catalunya RX 

pARTICIpACIONS

3
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Alguns dels lluitadors que participaran al torneig de l’Amistat. || cedida

La UE Castellar va caure per la 
mínima al camp del líder, la FE 
Grama. Els de Juan Antonio Roldán 
acabaven amb un 2-1 al municipal 
de Santa Coloma, molt lluny del 
2-6 del partit d’anada i amb una 
imatge totalment diferent. L’equip 
blanc-i-vermell però, pot certificar 
el descens matemàtic de categoria 
aquesta setmana, si empata o perd 
el partit enfront del FC Cardedeu al 
Pepín Valls (Diumenge, 12.15 h).  
|| a.saN aNdrés

El club castellarenc Taekwondo World participarà aquest diumenge al 12è Torneig de 
l’Amistat de tècnica i poomsaes de Reus amb 37 dels seus lluitadors. El club castella-
renc espera quallar una gran participació en aquest prestigiós torneig, on la tempora-
da passada va obtenir diversos èxits.  || a.saN aNdrés

FUTbOL | 1A CATALAnA

ARTS MARCIALS | TAekwondo

La UE Castellar cau 
per la mínima 
enfront del líder

El Taekwondo World, amb 37 lluitadors a Reus

El pavelló Puigverd serà aquest dissabte (17:30) 
la seu del Xè Torneig Nacex de veterans on el FC 
Barcelona de Roger Esteller, Manel Bosch, Xavi 
Crespo, Quique Andreu i Ángel Heredero entre 
d’altres internacionals, s’enfrontarà al RCD Espa·
nyol i al Santander Màster, en format de triangu·
lar. L’entrada és de dos euros de col·laboració per 
a una rifa.  Aquest torneig s’ha consolidat en els 
darrers anys com una de les ofertes més atracti·
ves de l’esport d’elit per a veterans que cada ve·
gada guanya més l’atenció de mitjans i afició. El 
president del CB Castellar, Josep Bordas apun·
ta que “és una il·lusió poder veure esdeveni-
ments d’aquesta mena”. “Ara el repte és or-

el Puigverd acull dissabte el 
Torneig nacex de veterans
es comptarà amb la presència 
d’il·lustres com roger 
esteller o xavi Crespo

ganitzar un de veteranes femení i aconseguir 
organitzar cada any activitats socials i espor-
tives que puguin significar un creixement del 
bàsquet i del club”, afirma el president del CB 
Castellar. Abans del torneig s’ha previst una re·
cepció a l’Ajuntament amb els participants a les 
16 hores. Per part dels veterans del Barça també 
hi seran presents el president de la secció  Perico 
Ansa i el vicepresident Manolo Flores.

el primer equip continua guanyant

D’altra banda, l’equip groc·i·negre va aconseguir 
la victòria la jornada passada enfront del CB La 
Palma (75·55) en un partit on va haver de treba·
llar de valent per seguir acumulant victòries en 
la lluita per l’ascens. Els de Raúl Jodra, amb dub·
tes al segon i tercer quart, aixecaven el partit a 
l’últim quart.

El CB Castellar segueix en segona posició i 
retalla una victòria a l’AESE, que queia a casa en·
front del Sedis (56·58). La pròxima jornada, els de 
Jodra tornen a repetir al Puigverd, on s’enfronta·
ran al JAC Sants B.  

bÀSQUET | 1A CATALAnA

L’equip de veterans del barça que serà present dissabte al torneig organitzat pel Cb Castellar. || Fc BarcelONa

bREUS

  A. San Andrés

Proves de col·locació i 
inscripcions:
Del 17 al 23 d’abril 
(demaneu dia i hora)

Horari d’inscripcions:
Matins: d’11.30 a 13 h
Tardes: dilluns, de 17 a 19 h

INSCRIPCIONS CURS 2017-2018

Curs trimestral S3, 
nivell C  (abril-juny)

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!
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Celebració d’un gol de l’hC Castellar al Dani pedrosa. || q. pascual

esports

L’HC Castellar vol seguir a Primera 
Catalana i ho va demostrar aquest 
diumenge amb una victòria inespe·
rada i de prestigi, enfront de l’HC 
Sant Just, tercer classificat a la taula 
i un dels principals favorits per asso·
lir l’ascens de categoria. Els de Fidel 
Truyols aconseguien una victòria 
agònica per 5 a 4, aturant un penal 
visitant a sis segons del final.

El partit començava amb un gol 
de penal de Xavi Vernet i poc després, 
el porter Sergio Ruiz aturava el pri·
mer  penal del vespre, però el Sant 
Just, equip descendit la temporada 
passada de Nacional Catalana acon·
seguia l’empat i capgirava el mar·
cador abans dels minuts finals. El 
local Jordi Vegas però, aconseguia 
de falta directa l’empat (2·2) al límit 
de la mitja part.

La segona ja es veia que no seria 

victòria de prestigi del Castellar 
(5·4) contra el tercer classificat

els granes superen 
contra pronòstic 
a l’HC Sant Just, 
tercer classificat

un camí planer pels locals i els grocs 
capgiraven amb solvència el lluminós 
del Dani Pedrosa. De nou, Vegas torna·
va a empatar el partit (3·3), abans que el 
Sant Just tornés a manar al marcador.

Guillem Plans empatava a 
quatre pels granes, que seguien 
creient en el miracle i Marcel Mont·
llor desfermava l’alegria de la grada 
local amb el gol de la victòria a 

hOQUEI | 1A CATALAnA

només 40 segons del final.
Per no decebre a ningú, l’èpica 

tornava a envair el pavelló, quan el 
gran heroi del partit, el porter Ser·
gio Ruiz,  aturava el segon penal de 
la tarda a només sis segons del final, 
donant així  la victòria al seu equip, 
que queda a només tres punts de 
poder sortir de la promoció de des·
cens.   || a. s. a.

La tenista Georgina Garcia, substi·
tuirà per lesió a Lara Arruabarre·
na a la Copa Federació, repetint la 
convocatòria de la primera ronda 
enfront Itàlia. La castellarenca dis·
putarà la ronda que es farà a Múr·
cia, enfront del Paraguai aquest cap 
de setmana, per tractar de mante·
nir la categoria.

Lara Arruabarrena va caure 
lesionada del canell a la final de Bo·

gotà i, segons va explicar, la lesió 
“l’obliga a parar” i es perdrà l’eli·
minatòria que es disputarà aquest 
cap de setmana al Centro de tenis 
La Manga Club de Cartagena, do·
nant així entrada a la castellaren·
ca, actualment al 146 del món, que 
formarà equip juntament amb Gar·
biñe Muguruza (3a al WTA), Carla 
Suárez (25) i María José Martínez 
(19).  || a.saN aNdrés

Georgina Garcia 
torna a la FedCup

Georgina Garcia en l’eliminatòria de la primera fase a Itàlia. || cedida

TENNIS | wTA
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Farners - Vic 3-1
sant cugat - sabadell B 4-0
FE Grama - UE Castellar 2-1
júpiter - llagostera B 2-1
san juan M. - Montañesa 0-0
la jonquera - lloret 2-2
cardedeu - Banyoles 0-2
Manlleu - Manresa 2-2
Mollet - can Vidalet 0-1

cerdanyola - caldes 4-4
Bell-lloc - andorra 3-4
Vendrell - Masquefa 6-6
santa perpètua - sentmenat 5-3
riudebitlles - reus deportiu 3-4
Monjos - sant cugat 1-2
hC Castellar - Sant Just 5-4
juneda - reus ploms 2-5

lloret - estel 5-2
Montcada - Mataró 5-5
sant cugat - Vacarisses 3-4
FS Castellar - premià 5-5
lliçà - arrahona 8-4
ripollet - Montsant  4-0
Fe grama - isur 3-5
sant joan - arrels ajornat 

FUTbOL FUTbOL SALA bÀSQUET hOQUEI pATINS
1A CATALAnA · GrUP i · J28 TerCerA diviSió · GrUP i · J25 1A CATALAnA· GrUP ii · J25 1A CATALAnA · GrUP b · J26

Fe grama 63 28 19 6 3
ce Manresa 53 28 16 5 7
cF Montañesa 47 28 13 8 7
cF can Vidalet 44 28 11 11 6
Vic uec 44 27 11 11 5
ce Farners 43 28 13 4 11
san juan at. de M. 42 28 12 6 10
ue llagostera B 41 28 11 8 9
aec Manlleu 39 28 10 9 9
ue la jonquera 39 28 10 9 9
cF lloret 32 28 8 8 12
cF Mollet 32 28 9 5 14
ce Banyoles 32 28 8 8 12
ce júpiter 32 28 8 8 12
ce sabadell B 31 28 8 7 13
sant cugat Fc 29 27 7 8 12
Fc cardedeu 28 28 7 7 14
UE Castellar 15 28 3 6 19

isur Fs 59 25 18 5 2
ripollet Fs 56 25 18 2 5
cFs Montcada 49 25 15 4 6
Fe grama 46 25 13 7 5
Fs Montsant 40 25 12 4 9
ce Vacarisses 39 25 11 6 8
estel Vallseca 37 25 11 4 10
aeFs arrels 35 24 10 5 9
cFs c. de Mataró 33 24 10 3 11
g. arrahona Fsc  32 25 10 2 13
sant joan de V. Fs 31 23 8 7 8
premià de Mar cFs 28 25 9 1 15
lloret-costa Brava 24 25 8 0 17
sant cugat Fs 23 25 7 2 16
F. lliçà d’amunt 22 25 6 4 15
FS Castellar 10 25 2 4 19

CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pJ pG pE pp

cN reus ploms 62 26 19 5 2
ll-llista juneda 54 26 17 3 6
Hc sant just 49 26 15 4 7
Hc sentmenat 49 26 16 1 9
reus deportiu 44 26 14 2 10
cerdanyola cH 43 26 13 4 9
ce Vendrell 41 26 12 5 9
cH s. perpètua 37 26 11 4 11
cp Bell-lloc 35 26 11 2 13
pHc sant cugat 34 26 10 4 12
cp Monjos 33 26 11 0 15
cp riudebitlles 29 26 8 5 13
andorra Hc 28 26 8 4 14
hC Castellar 26 26 8 2 16
caldes Montbui 24 26 7 3 16
cp Masquefa 10 26 2 4 20

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va aconseguir un meri·
tori empat (5·5) enfront del Premià de Mar i confirma així 
la bona dinàmica de les últimes quatre jornades, on els de 
Darío Martínez han aconseguit sumar en tots els partits. 

Els taronges començaven amb un 0·3 desfavorable, 
amb gols dels visitants Abraham Medina i Giovanni Or·
tega, a banda de la mala fortuna d’un gol en pròpia porta. 
Abans del descans però, Manel López i Adrià Girbau re·
tallaven diferències. A la represa, els visitants feien el 
2·4, però Víctor del Olmo feia el tercer pels de Martínez, 
que iniciaven una remuntada digna de les grans nits del 
Blume. Martí Filella i Manel López de nou, capgiraven el 
marcador i l’equip mantenia el 5·4 fins al 38, quan els visi·
tants aconseguien l’empat final i deixaven sense premi als 
locals. El FS Castellar segueix al fanalet vermell de la lliga 
i una victòria del Lliçà la pròxima jornada, els condemna·
ria al descens matemàtic.  || a. saN aNdrés

Empat amb regust de 
victòria per al FS Castellar

ARTS MARCIALS | TAekwondo

Darío Martínez celebra un dels gols del seu equip al Joaquim blume de Castellar. || a. saN aNdrés

Eric Rubio, sisè a la cursa de Can Taulé
el pilot de motocròs debuta amb nota a la nova categoria, 
on competeix amb pilots més experimentats

La jove promesa del motocròs castellarenc, Eric 
Rubio, va aconseguir una meritòria sisena posició 
final a la primera prova puntuable de la Lliga Cata·
lana, en categoria d’Iniciació 50 cc. El 77 viatjava al 
circuit de Can Taulé de Súria (Bages) amb la intenció 
d’agafar rodatge, en una categoria on competeix amb 
rivals amb fins a tres anys d’experiència i després de 

patir una forta caiguda en l’anterior cursa del campi·
onat de Catalunya de Motocròs al circuit de Rufea, on 
no va poder acabar. Tot i el mal estat de la pista per 
les pluges caigudes, el pilot castellarenc aconseguia 
una sisena posició a la primera cursa de diumenge i 
una setena a la segona, acabant sisè a la combinada 
d’entre els 19 pilots participants.  || a. saN aNdrés

MOTOCRòS | LLiGA CATALAnA

jac sants B - Olesa 75-79
gavà - Tecla sala 74-58
aese - sedis 56-58
claret - prat 71-68
collblanc B - roser B 75-67
almeda - sant joan despí 83-58
Viladecans - sant Boi 48-57
Cb Castellar - La palma 75-55

FUTbOL (UE Castellar)

DISSAbTE 21 AbRIL
pepín Valls
10:00     aleví d – juan xxiii cs
10:00     aleví e – pueblo Nuevo
11:30     prebenjamí a – cerdanyola
12:30     fem aleví benj – M. lanzarote
12:30    benjamí a – Montcada
14:00     infantil B – ripollet cF
16:00     juvenil a – sabadell Nord
18:15     cadet B – Montcada

partits a fora
10:30    eF Barberà -  benjamí B 
10:30    Badia del Vallès cd -  aleví c
12:00    Badia del Vallès cd -  aleví a
12:00    atlètic ripoll -  fem cadet inf 
13:15    cerdanyola -  benjamí c 
15:00    la llagosta cd -  juvenil c 
20:00    sant cugat -  fem juv cadet 

DIUMENGE 22 AbRIL
pepín Valls
10:00     benjamí d – sabadell
12:15     amateur  – cardedeu Fc
14:45     infantil c – cercle sabadellès
16:15     cadet c – Base ripollet
18:15     fem infantil aleví – Manresa

partits a fora
10:00    Olímpic can Fatjó -  aleví e 
10:15    ripollet cF -  benjamí e 
11:30    juv. 25 septiembre -  aleví F 
14:00    ripollet ad -  juvenil B 
15:30    can rull r. T. cFu -  infantil a 
18:00    eF Barberà -  cadet a 

AGENDA
deL 20 AL 26 d’AbriL

bÀSQUET (Cb Castellar)

DISSAbTE 21 AbRIL
pavelló puigverd
09:00    infantil  – cB can parellada
10:30     premini – let’s party BcN
17:30    Trofeig Nacex veterans 

partits a fora
09:00    cB igualada -  preinfantil 
09:00    lluïsos gràcia -  premini
10:45    cB Begues -  preinfantil fem

DIUMENGE 22 AbRIL
pavelló puigverd
09:00    sots 21  – cB sagrat cor
10:30     júnior  – cB can parellada
12:00     sots 25 fem – jesuïtes casp
17:00     cadet  – Bàsquet Molins
17:00     sots 25 fem – cB ripollet
19:00     sènior a  – jac sants

partits a fora
09:45    cB castellbisbal -  cadet fem
19:30    Nou Barris -  sènior B 

hOQUEI (hC Castellar)

DISSAbTE 21 AbRIL
partits a fora
12:45   Tàrrega HPC ·  infantil A 
16:00   CH Castellet 
·  prebenjamí A 
19:00   CH vila Seca ·  juvenil 

DIUMENGE 22 AbRIL
pavelló Dani pedrosa
10:00    escola A – Sentmenat
11:00    iniciació b – Ue La Garriga
12:00    prebenjamí b – Capellades 
13:00    benjamí – CP vilafranca
17:00    aleví b – Fd Cassanenc
18:00    iniciació A – Arenys de m.
19:00    infantil b – Caldes

FUTSAL (FS Castellar)

DISSAbTE 21 AbRIL
pavelló Joaquim blume
12:45     prebenjamí b – Can Cuyàs
14:00    benjamí A – rubí CeFS
20:00   cadet b – Pia Sabadell

partits a fora
13:00  Futsal Sant martí ·  sènior b
13:45    Pia Sabadell ·  infantil b
16:00    vic CFS ·  aleví A
17:30    ripollet FS ·  cadet A
18:15    Cerdanyola ·  juvenil A
20:00   Grups Arrahona ·  sènior A 

DIUMENGE 22 AbRIL
pavelló Joaquim blume
10:15     aleví b – Parets FS 
11:30     prebenjamí A – molins 99
13:00    juvenil b – 
natació Sabadell
17:30   sènior b – SAFA Sabadell

partits a fora
11:30    Sant Cugat FS ·  infantil A

aese  25 21 4
Cb Castellar  25 19 6
collblanc-Torrassa B 25 17 8
Bàsket almeda  25 17 8
Bàsquet sant Boi   25 17 8
cB la palma  25 14 11
cB gavà  25 13 12
ue claret  25 13 12
sedis Hidrology  25 12 13
cB prat  25 11 14
jac sants B  25 8 17
Bc sant joan despí   25 8 17
cB roser B  25 8 17
Nou Bàsquet Olesa   25 8 17
Bc Tecla sala  25 8 17
cB Viladecans   25 6 19

CLASSIFICACIÓ  pJ pG pp
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Sant Jordi
23/04/18

Castellar del Vallès
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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 Municipals 
colobrers i el coral, escola Municipal de Música 
Torre Balada, escola Municipal d’adults
 
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
amb berenar inclòs
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

Fins al 24 d’abril
“A l’abril cada paraula val per mil”
II Gimcana de Sant Jordi
consulteu les bases a:
www.castellarvalles.cat, 
http://www.cpnl.cat/sabadell, 
http://comercastellar.cat 

Més informació: www.castellarvalles.cat 

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 



DEL 20 AL 26 D’ABRIL DE 201818

cultura llibres

Concert de rapers a la plaça 
d’El Mirador organitzada 
per l’Assemblea Llibertària

aquest divendres dia 20, a les 20 h 
i a la plaça d’el Mirador se celebra-
rà l’acte ‘la repressió en el rap’ i un 

concert del raper elgio. l’acte està 
organitzat per l’assemblea llibertà-
ria de castelalr. Hi haurà sopar soli-
dari amb els cantants represaliats. 
el dilluns 23, dia de sant jordi, a les 
19 h a la plaça del Mirador hi haurà 
una paradeta d’intercanvi de llibres.

Quins fogons celebra Sant 
Jordi amb un ou de drac

les noies de quins fogons ens sor-
prenen amb una proposta original 
per sant jordi. què us semblaria 
menjar-vos, de veritat, un ou del 

drac de sant jordi? doncs si voleu 
veure-ho amb els vostres propis ulls, 
no us perdeu la recepta que troba-
reu, aquest divendres, al Facebook 
quins fogons i al web www.lactual.
cat. la clara i la Marina ens desitgen 
una bona diada i una feliç recepta!

El castellarenc Joan Vilardebò, psi·
còleg i orientador infantil de Batxi·
llerat, i amant dels viatges, publica 
i presenta per Sant Jordi el llibre 
de viatges Ebre viu. Rellegint Josep 
Maria Espinàs, de Tushita Edici·
ons. La distribució de l’obra anirà 
a càrrec de la llibreria Altaïr i es 
podrà trobar a tot Catalunya. “El 
llibre rememora el viatge que va 
fer Espinàs quan publicava a la 
revista ‘Destino’, als anys 60”, 
explica Joan Vilardebò. Per tant, 
el volum neix com un “homenat-
ge a Espinàs”. El periodista  i es·
criptor va narrar el viatge que va 
fer, ja fa anys, a la zona de l’Ebre. 
Va llogar una bicicleta amb motor 
a França que es deia Velosolex “i 
va agafar un tren fins a Reinosa 
(Cantàbria), on va resseguir el 
riu Ebre el més  a prop possible, 
des del naixement fins al Delta”.

Espinàs va publicar una sèrie 
d’articles que es van anar publicant 
a ‘Destino’. Vilardebò, aleshores, 
tenia 8 anys. Casualment, els tex·
tos van caure a les seves mans. “A 
l’escola estàvem treballant els 
rius i em va interessar llegir els 
articles d’Espinàs; vaig pensar 
que un dia faria aquell viatge”.

L’any 2012, aquest pensament 
s’ha fet realitat. Vilardebò ha recor·
regut, amb calma, els mateixos in·
drets que als anys 60 va recórrer 
Espinàs. “He aprofitat les vacan-
ces escolars de Nadal i vacances 
de Setmana Santa per fer-lo”. Ha 
visitat cinc zones diferents , s’ana·
va movent per conèixer el país i les 
persones. “He fet un viatge més 
tranquil que el que va fer Espi-
nàs,  ja que ell és de l’ofici, és pe-
riodista i està molt entrenat”, diu 
Vilardebò, que ha optat per acos·
tar·se als indrets amb més calma, 
asseure’s, mirar·s’ho, escriure·ho, 
retocar les notes, etc. 

No ha inclòs material fotogrà·
fic perquè creu que ni és bon fotò·
graf ni té les màquines adequades. 
“Amb un repte ja en tinc prou”. 
Sí que ha inclòs algunes entrevis·

tes que va fer, “com per exemple, 
el primer senyor que va navegar 
l’Ebre de cap a cap, després d’una 
vida preparant-se, i que va realit-
zar quan tenia més de 60 anys”. 
Un cop escrit, va fer arribar el llibre 
a Josep Maria Espinàs, que va estar 
molt content i agraït amb l’escrit, 
“i va fer-me suggeriments que 
després vaig tenir en compte”. 

Un dels objectius de l’obra 
és el d’eixamplar la mirada sobre 
l’Ebre. “Més enllà del Delta, és tot 
un món”, un indret amb paisatges 
molt diversos, des del quasi desèr·

Llibres de ‘quilòmetre 0’ per Sant Jordi

Joan Mundet al 36è Saló Internacional del Còmic de barcelona. || cedida

els castellarencs 
Joan vilardebò i 
Juan Carlos blas, 
publiquen ‘ebre 
viu’ i ‘Tetrahelio’, 
respectivament

 Marina Antúnez

+ LLIbRES

Joan Mundet va participar, la 
setmana passada, al 36è Saló In-
ternacional del Còmic de Barcelona 
que va tenir lloc entre el 12 i el 15 
d’abril. L’il·lustrador castellarenc 
va ser en un estand d’aquesta re-
coneguda cita. És la segona vegada 
que Mundet participa a l’Artist Alley 
amb una taula pròpia durant els 
quatre dies del Saló. “L’experiència 
és enriquidora, ja que fas contactes 
amb professionals i et retrobes amb 
gent de la professió que feia temps 
que no veies”, explica Mundet. 
Enguany, acaba de sortir la segona 

Joan Mundet al  
36è Saló del Còmic

edició del llibre de Mundet ‘Gari 
Folch’, una novel·la gràfica 
publicada per una altra editorial 
fa 10 anys i que ja no es podia 
trobar a les llibreries. “La nova 
edició és completa i posada al 
dia”, diu Mundet. A més d’aquesta 
obra, l’il·lustrador també va 
mostrar làmines i originals de 
les seves novel·les gràfiques, 
com ‘Capablanca. A cara o creu’, 
Capablanca. Dos muertes’, 
‘Looking for Nobody’ i ‘Best seller’. 
“Alguns visitants que l’any passat 
havien comprat el primer volum 
de Capablanca han vingut aquest 
any a buscar el segon”, diu l’il-
lustrador. Joan Mundet destaca, 
del Saló Internacional del Còmic 
de Barcelona 2018, l’ambient 
tranquil, “que va fer més còmoda 
l’estada respecte l’any passat”. 

tic Aragó fins a l’oasi al Delta. 
De l’experiència, Vilardebò 

n’ha recollit noves amistats en la 
distància, ja que “quan vas sol és 
més fàcil parlar amb la gent que 
et trobes pel camí, és més fàcil 
que t’acullin”. Vilardebò ja pre·
para un nou llibre de viatges. En 
concret, un recorregut per l’antiga 
Via Augusta, que ressegueix tota la 
costa mediterrània des de Barce·
lona fins a Cadis. “Si tot va bé, el 
llibre es publicarà l’any que ve”.

El també castellarenc Juan 
Carlos Blas , psicòleg de formació 

i mestre de primària de professió, 
presenta  el tercer llibre de la seva 
primera trilogia. Ja tenia al mercat 
Siempre lo supe i Estuve allí i ara pre·
senta Tetrahelio, un mundo perfecto. 
Els tres volums estan publicats per 
Círculo Rojo. L’autor signarà lli·
bres per Sant Jordi a la parada de 
La Centraleta. Dijous 26 d’abril, es 
farà la presentació del llibre a la bi·
blioteca Antoni Tort a les 19:30 h.

Tetrahelio, un mundo perfec-
to comença, des del punt de vista 
argumental, abans que Siempre lo 
supe i acaba una mica abans de Es-

tuve allí. Segons l’autor,  “el pro-
tagonista de ‘Tetrahelio’ és di-
ferent i, alhora, és el precursor 
de tota la història”. Per entendre 
la trilogia es necessita aquest ter·
cer llibre, “de manera que el lec-
tor pugui tancar tota la història”. 

La protagonista de les aven·
tures de Blas és la Lucía, una nena 
que “anirà descobrint coses du-
rant els dos llibres anteriors, 
però no sabrà el perquè fins 
aquest tercer llibre, ho enten-
drà tot”. La trilogia enganxa els 
lectors des de la primera pàgina. 

Joan Vilardebò, en una imatge d’arxiu, acaba de publicar un llibre de viatges dedicat a l’Ebre; Juan Carlos blas publica ‘Tetrahelio, un mundo perfecto’.  || cedida 
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Joan Juni s’estrena com a president del 
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès. 
Aquest canvi es va fer efectiu el passat 
mes de febrer. El dia 3 d’abril es va forma·
litzar la seva presidència amb la signatu·
ra. “Ja estic exercint de president”, diu 
Juni. A  la propera assemblea, convocada 
pel 26 d’abril, Juni explicarà quins seran 
els seus objectius a partir d’ara. “Han 
estat els propis companys de l’entitat 
els qui m’han dipositat la confiança, 
no em vaig presentar”. Tot i que afe·
geix que hauria preferit ser president un 
cop jubilat, per tenir més temps, “ara ja 
no viatjo per feina i puc combinar les 
dues coses”. Joan Juni és un pessebrista 
sempre molt implicat amb l’entitat, apor·
ta moltes iniciatives i, des de la presidèn·
cia, “és el que vull seguir fent”. També 
es proposa professionalitzar encara més 
el Grup Pessebrista i “vull intentar que 
tinguem més visites, ja que respecte les 
poblacions veïnes, la nostra proposta 
és millor”. En aquest sentit, es proposa 
ser creatius, “agafar temes que tinguin 
ganxo”. També mostra un clar interès en 
modernitzar l’exposició, comptant amb 
ajut econòmic. Afirma que amb el tema es·
collit enguany es podrà seguir amb el llis·
tó molt alt. “Volem que el visitant surti 
satisfet, demostrarem que hi ha idees 
molt bones”. El relleu de presidència ha 
estat natural . Després de tres anys., Juni 
pren el relleu al Ferran Batiste·Alentorn, 
que deixa la junta. Al maig, el grup té pre·
vist reprendre cursos de porex i figures i al 
setembre es farà l’escola de pessebres per 
a nens a partir de 12 anys.  || M. aNTúNeZ

Joan Juni, nou 
president 
pessebrista

pESSEbRISTES | CASTeLLAr
AIRES ROCIEROS CASTELLARENCS | FeSTA

El cavall i la ballarina queden hipnotitzats, l’un 
palplantat davant de l’altre. Es busquen els ulls 
i la mirada els queda mesclada. Ainara dansa 
movent els braços i es recargola sobre si matei·
xa, fent que les costures del vestit, blanc ocre, li 
acariciïn els turmells. Es fusiona en un ball d’ele·
gància amb l’animal, que saltironeja sota el seu 
genet. El cavall –Jerezano, es diu– reconeix l’es·
calf del públic i s’hi atansa per rebre’n carícies. 
Sembla complagut per les moixaines.
“És el que diuen, que la música amanseix les 
feres”, sentencia, orgullós de l’animal, el genet de 
l’espectacle eqüestre, José Ruíz, que, un any més, 
ha assistit a la Fira d’Abril que organitza Aires 
Rocieros de Castellar. Tots tres –ballarina i genet 
a sobre del Jerezano– acaben fent una volta tri·
omfal, a davant del recinte Firal de l’Espai Tolrà.

Durant tres dies, l’Espai Tolrà va acollir espectacles de rumba i sevillanes. A la foto, un grup de joves ballant diumenge a la tarda. || q. pascual

  Guillem plans

La Feria de Abril tenyeix Castellar

Els colors esclatants de la primavera van 
campar per Castellar en forma de vestits que, ta·
tuats de motius florals, van arrapats fins els peus i 
després es despleguen ondulats. La infinitat de la 
moda que ens exporta la fira nascuda al sud d’Es·
panya es va manifestar amb mil i una tendènci·
es sobre teles sinuoses i llampants; amb pigalls, 
arrugades per relleus o llises; escots a mitja es·
quena, mànigues fins a l’avantbraç o fins al ca·
nell. Això sí, les cabelleres recollides entre pètals.

Palmell amunt i mà a la cintura. Les can·
çons encomanadisses dels diferents cors ro·
cieros van inspirar, durant tres dies, balls de 
rumba i sevillanes. Grups d’arreu de Catalunya 
van ser a la cita que, des de fa 11 anys, se cele·
bra a Castellar. “La Fira d’Abril del Vallès”, se 
l’anomena pel nom que ha agafat.

Divendres la Fira d’Abril va obrir amb els 
veïns sentmenatencs, ‘Alba Rociera’. També van 
ser·hi l’Agrupació Sardanista de la vila i la colla 

del Casal Catalunya, a més del Ball de Bastons i el 
Ball de Gitanes. Tal com diu la Montse Da Silva, 
Aires Rocieros Castellarenc fa que “les cultures, 
tan la catalana com l’Andalusa, caminin juntes”.

L’endemà van ser a la Fira d’Abril els ter·
rassencs ‘Voces del Campo’, el Centre Cultural 
de Palau, ‘Hermanos Vilchez’, el grup de ball 
‘Hierbabuena’, el grup de competició ‘Esco·
la Dance Street · Fes gym’ i, com no podia ser 
d’una altra manera, el cos de ball de la Casa 
Andalucía de Castellar del Vallès.
L’últim dia, el diumenge, agraciat pel sol llam·
pant, va celebrar·se la Rua Andalusa, amb sor·
tida des de l’Espai Tolrà, a més de l’espectacle 
eqüestre, protagonitzat per Jerezano.  Des·
prés, es va servir el ‘Potaje Rociero’ i la tarda 
es va consumir amb les actuacions de ‘Sueño 
Blanco’, ‘Pastora y Reina’, ‘Nuevo Amanecer’, 
‘Amalia de Triana’ i l’escola sabadellenca ‘Es·
cola Pas de Dansa’. 
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L’any 2016, l’escola de música Artcàdia i la casa de natura La Mun·
tada van fer un recorregut musical per la Vall d’Horta que va ser 
molt celebrat. Per aquest motiu, ja aleshores es va decidir repe·
tir·lo, l’any 2017, per la zona e les Arenes. “La intenció era anar 
fent recorreguts diferents cada any però també ens va semblar 
que seria bo tornar a reptetir la proposta al mateix indret”, diu 
Laia Rocabert, directora d’Artcàdia i de la recent incorporada en·
titat Acció Musical Castellar, “La zona de les Arenes és  molt bo-
nica i té una història molt antiga”. 

Acció Musical Castellar serà, a partir d’ara, “el pal de pa-
ller de la proposta” que s’ha titulat “Passejant per Les Arenes i el 
temps amb música”, a la que s’hi afegeixen el Centre d’Estudis de 
Castellar · Arxiu d’Història, els Amics de Les Arenes i l’Associació 
de Veïns de Les Arenes. 

L’activitat s’iniciarà a les 11 hores i caldrà fer una inscripció 
prèvia al correu  acciomusicalcastellar@gmail.com o a través del 
telèfon 937142716. El preu per persona és de 3 euros.  Es farà un 
recorregut musical i poètic al voltant de l’ermita de Les Arenes, el 
veïnatge modernista de Les Arenes i el riu Ripoll de Castellar. El 
recorregut tindrà 7 punts de trobada. “A  cada punt hi haurà una 
intervenció narrativa i poètica per explicar la característica 
paisatgística i històrica del lloc”, que se sumarà a una interpre·
tació musical. L’objectiu és donar a conèixer un espai del nostre 
territori d’una manera lúdica i participativa.   || M. a.

Passejada pel parc, 
al costat de la música

Actuació al parc natural dels alumnes de l’escola Artcàdia, any 2016. || c.

ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR | ProPoSTA mUSiCALAUDITORI MUNICIpAL | TeATre

Les misèries d’uns ‘Adossats’ 
del Vallès occidental

dossats és la producció del 
Teatre Romea que dissab·
te va pujar a l’escenari de 
l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. El text del dramaturg 

Ramon Madaula, dirigit per Jordi Casa·
novas, va aconseguir que els espectadors 
se sentissin com a casa. L’afany de Ma·
daula de fer teatre de “quilòmetre zero”  
va ajudar l’audiència a sentir·se identifi·
cada amb els personatges. 
Adossats explica la història d’una família 
benestant, la família Argemí, que viu en 
una casa adossada en una urbanització 
del Vallès. Tres generacions de Jordis 
es troben per celebrar la diada de Sant 
Jordi. Avi, pare, fill, a més de la dona del 
pare (la Carme), la cuidadora de l’avi (la 
Deisy), el germà del pare (el Joan), el net 
(també es diu Jordi) i els dos personat·
ges que no són presents a l’escenari però 

A
Crònica

direcció: Jordi Casanovas

Títol: ‘Adossats’

intèrprets: Ramon Madaula, Jordi 
bosch, Rosa Renom, Camilo García, 
Marieta Sánchez i Guillem ballart

lloc: Auditori Municipal

Hora: 20.30

dia: 14 d’abril

que apareixen a través d’una veu en off: 
la jove (Irene) i el veí. 

Madaula, complint els estàndards 
de la comèdia, també fa evidents les misè·
ries humanes. Malgrat la cuirassa d’apa·
rent felicitat, els personatges mostren 
les seves pors, dubtes, enveges, l’evident 
frustració. La diversitat de caràcters fa 
que l’obra sigui d’allò més entretinguda. 
El públic es troba amb una versió estra·
feta de la vida benestant d’una família. 

Els actors Ramon Madaula, Jordi 
Bosch, Guillem Ballart, Rosa Renom i 
Marieta Sánchez broden el paper. També 
aconsegueix fer molt bon paper l’actor 
Camilo García, que d’urgència ha as·
sumit el paper de l’actor Carles Canut, 
aquest últim convalescent per malaltia. 
Un mèrit afegit per a l’actor incorporat 
al repartiment de luxe d’Adossats.  || 

mArinA AnTúneZ

Jordi bosch i Rosa Renom són dos dels actors protagonistes d’’Adossats’, de Ramon Madaula. ||  cedida

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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Parnàs és la mitològica muntanya 
grega situada a prop de Delfos –sí, el 
de l’oracle· on vivien les nimfes i les 
muses. Un espai mític per a la crea·
ció artística i poètica al qual s’ha en·
comanat Roger Mas per publicar el 
seu nou treball discogràfic titulat jus·
tament així, ‘Parnàs’, i que centra el 
seu darrer espectacle musical que 
passarà per l’Auditori de Castellar 
aquest dissabte.

roger mas convoca les muses del 
Parnàs dissabte a l’Auditori 

Imatge promocional de Roger Mas de la seva discogràfica Satélite K. || cedida

Per al seu desè disc, Roger Mas 
ha musicat poemes d’autors com Sa·
vador Espriu, Joan Maragall, Miquel 
Martí i Pol, Amadeu Vidal i Bona·
font i també ha tractat de barrejar 
folk tradicional, rock i música clàs·
sica en peces com la tradicional an·
glesa ‘Geordie’ o les versions de ‘Si 
dolce è’l tormento’ de Monteverdi, 
l’Himne de la coronació de la Mare 
de Déu del Claustre de Solsona o la 
cançó tradicional ‘Borrasqueros’ de 
Canalda.  Aquest disc també suposa 
el retorn del cantautor solsonenc  al 
segell discogràfic Satélite K, amb el 
qual havia publicat part de la seva 
obra anterior. 

Amb voluntat transgressora, 
Roger Mas ha anat mutant el seu 
propi concepte de cantautor: sí, la 

seva vocació sempre ha estat ager·
manar música i poesia tradicional, 
però aportant dosis d’innovació i risc 
com ha demostrat al llarg de la seva 
discografia: rock underground, mú·
sica religiosa, cobla, blues  i jazz són 
estils que ha sabut maridar amb ma·
terial poètic propi o aliè. 

En el concert de l’Auditori Mu·
nicipal de Castellar, aquest dissab·
te a les 20.30 hores, Roger Mas es·
tarà acompanyat pel trio de la gira 
de Parnàs que ja ha passat amb èxit 
per escenaris de Girona o Barcelo·
na: Míriam Encinas ·dilruba, viola 
medieval, flautes i percussió·, Xa·
vier Guitó ·piano i teclats· i Arcadi 
Marcet –contrabaix·. Les crítiques 
publicades ja parlen d’una de les 
millors gires del solsonenc.  || j.g.

DISSAbTE | AUdiTori mUniCiPAL

el cantautor 
solsonenc 
presenta dissabte 
a Castellar el seu 
nou disc ‘Parnàs’

CASTELLERS DE CASTELLAR | CeLebrACió

Aquest proper diumenge 22, els 
Castellers de Castellar · Capgi·
rats celebren el IV aniversari del 
bateig de la colla local. La diada 
començarà a les 11.15h  amb una 
cercavila que s’iniciarà a l’Insti·
tut Castellar i que recorrerà els 
carrers cèntrics fins a la plaça 
d’El Mirador.

A les 12 hores començarà 
l’actuació capgirada. Els de Cas·
tellar compartiran la plaça amb 
dues colles més, els Castellers de 
Gavà i els Castellers de Montca·
da i Reixac. La colla castellaren·
ca vol acabar la feina que no va 
poder culminar l’any 2017 i co·
mençar la temporada amb el ma·
teix objectiu que l’anterior, “de-
mostrar que volen créixer tant 
a nivell tècnic com social”, se·
gons afirma el president de l’en·
titat, Just Cidoncha.

Arriba la festa del IV 
aniversari dels capgirats

Moment del III bateig casteller a la plaça d’El Mirador, l’any 2017.  || cedida

Diumenge a la tarda, a partir de 
les 18 hores, els Capgirats se suma·
ran a la festa reivindicativa convo·
cada per Òmnium Cultural, a Santa 
Perpètua de Mogoda, poble natal 
de Jordi Cuixart. La convocatòria 
es fa en motiu del seu 43è aniversa·
ri. A l’acte, titulat ‘Cultura contra la 
repressió’, a part de moltes colles 
castelleres, també hi participaran 
músics, actors, periodistes i poetes. 

D’altra banda, dissabte 21 els 
petits i joves Capgirats han pro·
gramat una activitat per als nens i 
nenes del poble. “Serà la que hem 
anomenat la primera ‘Festa de la 
canalla’”, diu Cidoncha. L’activitat 
s’iniciarà a les 16.30 hores a l’Espai 
Tolrà i s’allargarà fins a les 19 hores. 
Hi haurà xocolatada, jocs infantils, un 
taller casteller, un concurs de dibuix 
i servei de bar per als adults. L’acte 
és obert a tothom.  || M. a.
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agenda del 20 al 29 d’abril de 2018

DivEnDRES 20 
 
18 h · pROpOSTA 
presentació  
“Castellar vila de llibres”  
+ inFo: Suplement pàgines centrals 

20 h  · pROpOSTA 
“La repressió en el rap” i concert 
a càrrec del raper Elgio  
Hi haurà sopar solidari amb els can·
tants represaliats · Pl. d’el mirador 
org.: Assemblea Llibertària 

21 h · CINEFòRUM 
En cuerpo y alma 
Auditori municipal 
org.: Club Cinema Castellar vallès 
 
 
 
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 

10.30 h · FESTA 
20è aniversari de la Ludoteca 
C. de Sala boadella · org:: Ludoteca

11.30 h ·  CONTES 
hora del Conte Infantil: “Vet 
aquí... una cançó!” 
A càrrec del Cor Sant esteve, Petits 
martinencs i Coloraines de l’or·
feó Gracienc · biblioteca municipal 
org.: biblioteca municipal i Cor Sant 
esteve

de 16.30 a 19 h · INFANTIL 
Festa de la Canalla · espai Tolrà 
org.: Castellers de Castellar

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

22.30 h · bALL 
Nit de ball a càrrec del Duet Solistes 
Sala blava de l’espai Tolrà 
org.: Pas de ball 
 
 
 
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 
 
 
 
DillunS 23 
 
de 10 a 20 h · pROpOSTA 
Fira de Sant Jordi 
Plaça d’el mirador · org.: Comerç 
Castellar i Ajuntament

de 10 a 20 h · pROpOSTA 
Exposició de treballs de tapissos 
PiPAd (pl. major) · org.: AvAn 
Col·laboració: Ajuntament

17.30 h · MÚSICA 
Cantata El petit príncep 
Plaça d’el mirador · org.: espaiart

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

19 h · pROpOSTA 
paradeta d’intercanvi de llibres i 
sorteig dels premis de la gimcana 
“Dones invisibilitzades” 
Plaça d’el mirador · org.: Assemblea 
Llibertària de Castellar 
 
 
 
DiMARtS 24 
 
de 17.30 a 19 h ·  pROpOSTA 
portes obertes a l’Escola bressol 
Municipal El Coral 
ebm el Coral (c. Torras, 4) 
org.: Ajuntament 
 
 

18 h · TALLER 
Taller d’Economia Social i 
Solidària: “L’ESS com a eina i 
motor d’una altra economia”; “La 
fórmula cooperativa: funciona-
ment, tipus i avantatges” 
inscripcions: tel. 609 45 23 04; a/e 
xarxa@telercooperatiu.org  
espai Tolrà · org.: Ajuntament i 
Teler Cooperatiu

19 h · pROpOSTA 
ple municipal 
Ca l’Alberola · org.: Ajuntament

20 h · pROpOSTA 
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: Lord of the Flies, de william 
Golding · biblioteca municipal 
Antoni Tort ·org.: biblioteca 
municipal Antoni Tort 
 
 
 
DiMECRES 25 
 
9.30 h ·  pROpOSTA 
Caminada saludable: Camina i fes 
salut · Sortida des de la porta del 
CAP · org.: Ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

de 16.45 a 17.15 h ·  MÚSICA 
Classe gratuïta de baix elèctric i 
contrabaix · escola municipal de 
música Torre balada · org.: escola 
municipal de música Torre balada

18 h · XERRADA 
“Com acollim les persones refugi-
ades?” A càrrec d’Òscar barbero, 
responsable, i Gerard Català, advocat, 
del programa de refugiats de la Creu 
roja a Catalunya · Sala d’Actes d’el 
mirador · org.: Ajuntament i Creu roja

19.30 h · MÚSICA 
Concert dels Combos i grup de 
saxos de l’EMM Torre balada 
Cal Calissó · org.: escola municipal 
de música Torre balada

20 h · MÚSICA 
Concert del 30è aniversari 
INS Castellar
Amb la participació del Grup de cam·
bra els mussols (escola Artcàdia), 
Jove orquestra de Castellar (JoCvA), 
Coral Sant esteve, Christian González 
varo (pianista), Combo jove. 
Presentació de l’acte: Joan romeu · 
Auditori municipal · org.: inS Castellar 
 
 
 
DijOuS 26 
 
de 17.30 a 19 h · pROpOSTA 
portes obertes a l’Escola bressol 
Municipal Colobrers  
ebm Colobrers (c. Prat de la riba, 23)  
org.: Ajuntament

17.30 h · XERRADA 
“punts d’informació i suport al 
nostre territori” · A càrrec d’ona 
yàñez, responsable de l’espai 
Situa’t vallès occidental · Ca l’Albe·
rola · org.: Suport Castellar 

18 h · TALLER 
Taller pràctic d’Economia Social i 
Solidària: “És viable, la meva idea?” 
inscripcions: tel. 609 45 23 04; a/e 
xarxa@telercooperatiu.org  
espai Tolrà (c. Portugal, 2) 
org.: Ajuntament i Teler Cooperatiu 

18.30 h ·  XERRADA 
“Què podem aprendre de les nos-
tres cèl·lules pel nostre futur coma  
individus en societat?” 
A càrrec de Jordi Uyà, humanista, 
escriptor i professional de reSFo, i 
montse Llos, enginyera informàtica 
i professional de reSFo · Sala d’Ac·
tes d’el mirador · org.: Ajuntament

19 h · XERRADA 
Conferència sobre l’actualitat políti-
ca · Sala de Petit Format de l’Ateneu 
org.: Castellar per la independència

19.30 h · pRESENTACIÓ 
presentació del llibre Tetrahelio. 
Un mundo perfecto, de Juan 
Carlos blas dato, amb la intervenció 
de l’autor · biblioteca municipal 
org.: biblioteca municipal

20 ·  pROpOSTA 
Introducció històrica i pràctica 
a l’Esperanto, a càrrec d’eduard 
escribano i Llorenç martí 
Cal Gorina · org.: Assemblea 
Llibertària 
 
 
 
DivEnDRES 27 
 
18 h ·  INFANTIL 
3a Trobada de participants al 
passaport de lectura · biblioteca 
municipal · org.: biblioteca municipal

21 h · CINEMA 
projecció documental: Demain 
Activitat inclosa en el cicle 
“reflexions. diàlegs sobre el futur. 
Pla estratègic Castellar 20/20” 
Auditori municipal  · org.: Ajuntament 
 
 
 
DiSSAbtE 28 
 
11.30 h · INFANTIL 
L’hora del pati 
Pati de les 3 moreres  
org.: biblioteca municipal i 
Ludoteca municipal

19 h · MÚSICA 
Concert de la Coral Xiribec 
Capella de la mare de déu de 
montserrat · org.: Coral xiribec 
Col·laboració: Ajuntament i Capella 
de la mare de déu de montserrat

22.30 h · bALL 
Nit de ball a càrrec del grup 
platinum · Sala blava de l’espai 
Tolrà · org.: Pas de ball 
 
 
 
DiuMEngE 29 
 
de 9.30 a 13.30 h · pROpOSTA 
Campanya de donació de sang 
Centre excursionista de Castellar 
org.: banc de Sang i Teixits

18 h · bALL 
ball a càrrec del Duet Dava 
Sala blava de l’espai Tolrà 
org.: Amics del ball de Saló

18.45 h · CINEMA 
Diumenge d’estrena:  
La gran enfermedad del amor 
Auditori municipal miquel Pont 
org.: Ajuntament 
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
divendreS 20 YANGÜELA 
diSSAbTe 21 CASANOVAS 
diUmenGe 22 CASANOVAS 
diLLUnS 23 pERMANYER 
dimArTS 24 CATALUNYA 
dimeCreS 25 VILÀ 
diJoUS 26 EUROpA 
divendreS 27 CASTELLAR 
diSSAbTe 28 YANGÜELA 
diUmenGe 29 YANGÜELA 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“El gran avantatge d’un llibre sobre una casa o un pont és que si s’aclofa no atrapa ningú a sota”
Maria Aurèlia Capmany

@jonasribo @andrevi_past @mmuntada
catedral de Tarragona llibre pastís riu ripoll

MEMòRIES DE L’ARXIU D’hISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

penúltima

Antonio Cutillas Martínez             
79 anys · 11/04/2018  
Josep M. Gibert Delriu   
88 anys · 11/04/2018  
Socorro Soria Torreblanca         
71 anys · 12/04/2018  
pere Serrats herrera                   
82 anys · 12/04/2018
Àngela Coll Santamaria             
98 anys · 17/04/2018  

TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça Major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · OsB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · Taxis castellar 937 143 775

Clínica Dental Park Castellar
C. Portugal, s/n (davant l’Espai Tolrà)

T. 93 71421 95 · www.parkcastellar.com

El blanquejament dental

Recoma-
nació

El blanquejament dental s’ha convertit en un 
tractament estètic habitual a la clínica dental. 
És un tractament senzill on les dents, una ve·
gada blanquejades, es mantenen, per molts 
mesos, més clares, joves i atractives. Per tal de 
poder aplicar el tractament, és important saber 
que el pacient ha de tenir una bona higiene oral. 
Les superfícies de les dents han d’estar netes i 
sense placa bacteriana, de manera que es tracta 
d’un tractament posterior al de la higiene bucal. 
 També és important esmentar que no tots els 
pacients es poden sotmetre a les tècniques de 
blanquejament de les dents, pel que es fa essen·
cial el correcte diagnòstic i estudi personalitzat. 
També cal esmentar que, en certes persones, 
pot aparèixer un augment de la sensibilitat a la 
temperatura, que es tradueix en una hipersen·
sibilitat dental. Aquí hi té un paper essencial el 
tipus de tècnica aplicada ja que, actualment, es 
disposen de blanquejadors d’última generació 
amb alliberament continu de calci durant el pro·
cés del blanquejament, que fan disminuir pràc·
ticament al 100% els efectes d’hipersensibilitat. 
 
Com s’aplica el tractament a la clínica? Mitjan·
çant la col·locació del blanquejador d’alta den·
sitat que s’activa a través de llum làser LED. La 
seva efectivitat és instantània, però per tal que 
es mantinguin els resultats a curt termini (a 
partir dels 8 o 9 mesos) es requereix el reforç 
amb l’ambulatori.

La placeta del Mestre Anyé, confluència de cinc carrers. La veu popular l’anomenava del camp Senyor ii, 
més endavant,  de la Comercial, quan Josep Manyosa va obrir·hi una ferreteria. Aquí la veiem bé, i també 
l’entrada al col·legi dels nois de les Escoles Nacionals, construïdes en temps de la República. Al centre de 
la placeta, un petit bassiol que sembla inacabat. Originalment, en aquest punt central hi havia un conjunt 
d’estil modernista format per uns bancs i un fanal. Va ser una llàstima perdre’ls. Ara, segurament, es con·
servaria. || cOl·lecció: òscar cardONa || auTOr: delgadO FOTógraFO || arxiuHisTOriacasTellar@gMail.cOM 

Castellar el 1972 (3)
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la contra

Joan Sellent

Un traductor literari 
és un creador, és 
un escriptor

Traductor

q
. p

a
s

c
u

a
l

Apadrina un dels cinc bucs literaris que es presenten 
aquest divendres sota el paraigües ‘Castellar, vila de 
llibres’. Treballador incansable i amant de les llengües, és 
un dels traductors referents de dramatúrgia a Catalunya

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
No miro prim amb els diners
Un defecte que no pots dominar?
No miro prim amb els diners
Una paraula que t’agrada?
esma (i derivats)
Quin plat t’agrada més?
la sopa de congre que feia 
l’àvia Teresa per quaresma
Un color?
el verd
Un animal?
el gos
Un escriptor?
josep carner
Una pel·lícula?
‘la escopeta nacional’
Un llibre?
’camins i paisatges’ , de joan arús
Un paisatge?
el Hampstead Heath de londres
Un repte futur?
saber improvisar bé en jazz  
la flauta i el saxo

”

“

· Quan va néixer el teu interès per 
les lletres?
L’hàbit de la lectura i la curiositat 
i l’afició pels idiomes, les llengües i 
la relació entre elles, em ve de ben 
petit.  L’operació de traduir era com 
una aventura de descobriment. Quan 
feia batxillerat i ens ensenyaven llatí, 
m’agradava traduir unes frases que 
en principi eren enigmàtiques, bus·
car·ne la traducció fins a aconseguir 
una frase que sonés natural, creïble. 

· De quina manera et va influir, 
el teu avi matern, el Joan Arús?
El meu avi patern, Domingo Sellent, 
era corresponsal de banca com el seu 
pare i  al seu despatx sempre treba·
llava entre llibres de registre. El meu 
avi matern, el Joan Arús, també tre·
ballava al despatx, però escrivint ver·
sos. Era una cosa molt integrada en 

l’activitat familiar. Ell tenia una ac·
titud tancada, no considerava que el 
seu entorn més immediat s’interes·
sés gaire per la seva poesia.  Ara em 
sap greu no haver estat a temps de 
dir·li que, ja de ben petit, em sabia 
alguns dels seus versos. De preado·
lescent, jo ja llegia poesia de l’avi. La 
meva mare també havia recitat po·
emes de l’avi.

· En destacaries alguna cosa, de 
la feina de l’avi Arús?
Saber que el meu avi no només era 
poeta sinó que, a més, traduïa al cata·
là em va fer entendre que no només es 
podien fer versos en català que par·
lessin de paisatges de l’entorn pro·
per  · aleshores, el català era la llen·
gua de casa, en el sentit més literal, 
però no la d’assumptes oficials ·, sinó 
que es podien traduir obres de la lite·
ratura universal! Això em va impac·
tar molt i va fer que desenvolupés la 
vocació per traduir. 

· Apadrines un dels bucs que 
s’instal·len a Castellar amb l’obra 
‘L’illa del tresor’. per què?
L’avi Joan Arús va traduir L’illa del 
tresor, l’havia llegit de petit. Setan·
ta anys més tard, la casualitat va fer 
que m’encarreguessin la traducció 
de la novel·la a mi. Va ser una expe·
riència especialment emotiva. Vaig 
resoldre la traducció seguint criteris 
propis. En alguns moments, quan ja 
la tenia, buscava com ho havia resolt 
el meu avi en el seu temps. S’hi no·
tava el seu mestratge. D’altra banda, 
L’illa del tresor és un dels meus llibres 
predilectes, per l’energia de la trama 
i per això l’he triat.

· On vas aprendre i perfeccionar 
l’anglès?
Jo havia treballat des dels 14 fins als 
22 anys a la sucursal que el Banc de 
Sabadell tenia a Castellar, havia es·
tudiat un batxillerat superior orien·
tat al comerç. Però aquella feina no 

era feta per a mi... De jove, vaig fer 
anglès a la Fiac. Vaig deixar la feina i 
me’n vaig anar a Londres a aprendre 
l’idioma. Hi vaig viure un any i mig i 
em vaig treure els títols oficials. Al 
West London College tenia un pro·
fessor molt interessant que em va 
introduir als principals autors de la 
literatura britànica, de manera que 
vaig aprofundir en la llengua i la lite·
ratura anglesa. Les primeres traduc·
cions, les vaig fer perquè em venia de 
gust, agafava un poema que havíem 
fet a classe i posava a prova la meva 
capacitat de fer la traducció.

· Què fa un traductor literari?
És un creador, és un escriptor. La 
traducció literària és un tipus d’es·
criptura creativa que parteix d’un 
text que ja ha escrit una altra perso·
na. El traductor fa una recreació per 
aconseguir un text fidel al màxim a la 
intenció de l’original. Ara bé,  un tra·
ductor de textos tècnics també ha de 

dir les coses d’una manera idiomàti·
cament creïble, encara que traduei·
xi un manual d’instruccions.  Un tra·
ductor literari necessita aptituds per 
construir l’arquitectura d’una obra 
de teatre, una novel·la, un poema. 

· Et consideres un traductor de 
dramatúrgia?
Autor bàsicament de dramatúrgia, sí, 
com a conseqüència dels encàrrecs 
que m’han anat fent. Soc traductor 
de força produccions del TNC. M’he 
especialitzat molt en traduir per a 
l’escena i és un gènere on m’hi trobo 
molt bé. El concepte d’oralitat, la llen·
gua parlada, sempre m’ha interessat 
molt. També m’agrada la propina que 
comporta traduir teatre, i és que em 
puc introduir en el procés de mun·
tatge del text, als assajos, puc tenir 
intercanvis amb el director i actors. 
Per a mi, això és un estímul! Com a 
traductor teatral he après molt sobre 
el llenguatge dels textos dramàtics.

 Marina Antúnez


