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Setmanari d’informació local

La 31a Caminada va oferir un entorn natural espectacular i, fins i tot, paisatges poc habituals com el salt d’aigua de Guanta que, al terme de Sentmenat, contemplen els participants Oriol i Glòria.  || q. pascual 

Caminada 
de postal
Les pluges de la primavera 
embelleixen els paratges que va 
recórrer la 31a Caminada Popular

aCtuaLitat  | P07

Els partits locals valoren
l’escenari polític que obre 
la investidura de Torra

Cristina Iniesta, Carlos 
Hidalgo i Santi Ramos 
completen la Titan Desert

PoLítiCa | P02 ESPoRtS | P16
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tema de la setmana política

El Ple del Parlament va investir dilluns 
passat Quim Torra 131è president de 
la Generalitat i va aprovar el seu pro-
grama de govern en segona votació 
després de no aconseguir la majoria 
absoluta requerida en primera ins-
tància. Torra -número 11 a la llista de 
Junts per Catlaunya- va aconseguir 
la majoria simple amb 66 vots a favor 
(JxCat i ERC), 65 en contra (Cs, PSC-
Units, CatECP i PPC) i 4 abstencions 
(CUP). La votació es va produir vuit 
dies abans que expirés el termini per-
què la cambra elegís el president del 
Govern i, per tant, es tornessin a repe-
tir les eleccions.

L’ACTUAL recull les primeres 
valoracions dels grups municipals i 
dels partits polítics sobre el nou presi-
dent i sobre l’escenari polític que s’obre 
a partir d’ara.

aleix canalís: som de castellar-psc 
“Valorem positivament que finalment 
s’hagi pogut constituir govern, portà-
vem uns mesos de paràlisi institucional 
i el país i les entitats  socials se’n ressen-
tien. Que hi hagi president i que es vul-
gui intentar construir una certa nor-
malitat institucional és bo però la feina 
que té al davant el president Torra és 
important: recosir el país, que la frac-
tura de la societat catalana no vagi a 
més i intentar sortir de l’atzucac en què 
ens trobem en l’actualitat”.

“Si ens hem de guiar pel discurs 

que ha fet Torra no veig grans auguris 
però caldrà valorar el seu govern per 
les accions que emprengui en els pro-
pers mesos. Com a president té la po-
testat de designar el seu govern però 
entenem que seria millor mirar de fer 
foc nou perquè ens permetria fer un 
pas endavant. Com a equip de govern 
defensem que els presos surtin en lli-
bertat i considerem que la presó pre-
ventiva és excessiva i, per tant, seria 
bo que es pogués fer aquest pas però 
també seria desitjable tenir interlo-
cutors nous. Però a banda i banda: 
tant al palau de la Generalitat com a 
la Moncloa per intentar trobar vies 
de diàleg”.

rafa homet: erc

“Quim Torra no és el candidat que hau-
ríem volgut però malauradament i per 
la situació excepcional on som, és el 
candidat triat. L’estat espanyol, a tra-
vés del seu sistema de repressió judi-
cial, determina de manera preventiva 
qui pot ser i qui no pot ser president de 
la Generalitat, un fet que s’ajusta poc a 
dret des de la nostra perspectiva. Un 
cop dit això, ens ha costat, però final-
ment hi ha govern i recuperem una eina 
molt important com és la Generalitat”.

“Ja tenim president, ara ha de 
muntar un govern operatiu que funcio-
ni a tota màquina en pocs dies i que ha 
de tenir sempre al cap el mandat de-
mocràtic que ha rebut de les urnes en 
diverses ocasions (tant l’1 d’octubre 
com el 21 de desembre) i definir una 
estratègia de país i les passes a fer a 
partir d’ara”.

“Hi ha dos mandats: un que és el 
sorgit de les urnes de construcció de la 
República, escenari pel qual ha de tre-
ballar el govern amb la societat civil. 
I un segon mandat, que és dels drets 
humans bàsics: trobar una solució a la 
injusta, increïble i absolutament indig-
na situació que estan vivint represen-
tants polítics nostres i també de les en-
titats civils empresonats d’una forma 

un mandat ple d’obstacles
Les formacions 
polítiques de 
Castellar fan una 
primera valoració 
de la investidura 
de Quim torra

  Cristina Domene

josep rosales: ciutadans

“És evident que Quim Torra és un 
home de palla –dimarts va anar a Ber-
lin a retre homenatge a Carles Puigde-
mont que és qui mou els fils- i la seva 
trajectòria anterior deixa molt a desit-
jar. És molt radical. Nosaltres no cre-
iem que sigui la persona més adequa-
da per ser president de la Generalitat”. 

“Tot ha estat paralitzat i per al 
nacionalisme aquesta investidura és 
una sortida endavant. Que, una vega-
da més, sigui la CUP qui ha donat el sí 
a la presidència és molt significatiu. De 
fet, en el ple d’investidura la CUP ja ha 
deixat clar que si fa polítiques autono-
mistes no el recolzaran. Per tant, ha de 
seguir la senda de la seva república. A 
més, com ja ha avançat Puigdemont, 
potser ens esperen unes altres elecci-
ons en breu”.

antonio carpio: pp

“En primer lloc s’ha de felicitar al 
president escollit, Quim Torra. Això 
implica que en breu tindrem un go-
vern a Catalunya i l’article 155 de la 
Constitució deixarà de tenir efecte. 
Tots esperem que sigui una legisla-
tura tranquil·la i amb acords, que es 
compleixi amb la legalitat i, sobretot, 
que es garanteixi la convivència entre 
tots els catalans”.

“Catalunya necessita recuperar 
la normalitat i superar la fractura so-
cial en la qual estem submergits per 
la deriva independentista. Això és 
el que desitgem sobretot els partits 
constitucionalistes. Però serà com-
plicat perquè, en primer lloc, el dis-
curs de dissabte i les expressions xe-
nòfobes que en el passat ha fet servir 
Quim Torra no representen a la majo-
ria de catalans. Ignorar la meitat dels 
catalans no és un bon inici de mandat. 
Això només farà que el govern central 
segueixi molt de prop les actuacions 
de la Generalitat perquè no es come-
tin errors del passat i motiu pel qual 
es va haver d’aplicar l’article 155 de la 
Constitució. Cada vegada que es parla 
de la pretesa República més empreses 
marxen de Catalunya. De fet, les més 
de 3.000 empreses que han marxat ni 
es plantejaran tornar amb el que està 
dient el nou president. Espanya és una 
democràcia que vetlla i vetllarà pels 
drets de tots els catalans i espanyols”.

dani martínez: castellar en comú

“Castellar en Comú Podem vol recor-
dar a la gent de la CUP que investir un 
president que menysprea a la meitat de 
la població és incompatible amb par-
lar de valors republicans, així com in-
compatible amb parlar de valors demo-
cràtics. No es pot reconduir la situació 
mantenint els mateixos errors de l’an-
terior legislatura. Cal que la CUP tin-
gui present que no existeix majoria 
social per la DUI, per la qual cosa no 
hi ha legitimitat per “fer república”, la  
via unilateral només porta al desastre 
i insistir  en la ficció només serveix pel 
seu autoconsum”.

“Volem recordar que el  més pre-
ocupant de tot plegat és la facilitat amb 
la qual el discurs supremacista s’ha im-
posat. No  ens mereixem un President 
així, i no entenem  una oposició anti-
capitalista tan dòcil com la d’apostar 
per un  govern dèbil, desunit, provisi-
onal, caducat abans de néixer, una de-
cisió que marcarà també un abans i un 
després a la política local a Castellar 
els pròxims mesos”.  

preventiva, escenari que no s’ha pro-
duït en cap altre país que es consideri 
una democràcia avançada, només em 
ve al cap un país com Turquia, amb 
una democràcia molt feble. Per tant, 
és prioritari aconseguir l’alliberament 
immediat dels presos”.

xavi alavedra: decidim castellar

“No s’està respectant el mandat del 
21 de desembre. Aquest no és el presi-
dent que va votar el poble català. Però 
tanmateix, davant d’aquesta excepci-
onalitat i l’atac repressiu de l’estat es-
panyol i del compromís que el senyor 
Quim Torra manifesta per restablir la 
sobirania de l’1 d’octubre i del 21 de de-
sembre i també pensant que pot servir 
per alliberar-nos del 155 i per treballar 
per la república, entenc que Decidim 
Castellar també s’hauria abstingut 
com ha fet la CUP en la investidura. 
Prioritzem el projecte per davant de 
les persones”.

“Calia restaurar el Parlament 
que hi havia abans del 155 i dels pre-
sos i exiliats però caldrà estar al cas i 
a l’aguait per veure com compleix els 
seus compromisos el nou president”.

bea garcia: pdecat

“Estem contents tot i que hauríem pre-
ferit que s’investís Carles Puigdemont, 
que és el candidat que es va votar a les 
urnes el 21 de desembre. Però davant 
de l’immobilisme del govern espanyol i 
dels seus aliats del 155 -PSC-PSOE –del 
qual el nostre alcalde en forma part-, 
Ciutadans i el PP- no ha estat possible 
complir amb el mandat democràtic. 
Per tant, és una celebració agredolça: 
malgrat totes les amenaces, finalment 
tenim president. Aquest és el model de 
democràcia que els del 155 ens volen 
aplicar. Cadascú queda retratat amb 
els seus fets i les seves paraules”.

“La governabilitat serà complica-
da. S’ha de veure com es podrà gestionar. 
Per part de Junts per Catalunya s’ha pro-
posat restituir els consellers que ara són 
a la presó i que estaven al govern abans 
de la imposició d’eleccions per part del 
govern de Madrid. És complicat però és 
una situació que no hem buscat. Volem 
donar compliment al resultat de l’1 d’oc-
tubre i del 21 de desembre. Farem els ma-
labarismes que calguin per donar res-
posta a aquests mandats”.

Quim Torra rep l’aplaudiment dels grups de Junts per Catalunya i ERC després de ser investit president dilluns passat. || parlament

AJUNTAMENT

L’alcalde demana al 
nou president la 
connexió amb la C-58

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, ha fet arribar al nou president 
de la Generalitat una missiva en què, 
a banda d’oferir-li “col·laboració des 
del territori malgrat les dificultats 
que estem vivint”, li fa saber dues 
demandes que tenen caràcter 
urgent per a la vila. La primera és la 
urgència de connectar la carretera 
B-124 amb la ronda Oest de Sabadell 

i l’autopista C-58 i la segona, segons 
la carta adreçada a Quim Torra, la 
necessitat de restablir de manera 
immediata les urgències nocturnes 
del CAP de Castellar, de manera que 
es garanteixi el servei d’atenció con-
tinuada nocturna a e Castellar del 
Vallès i Sant Llorenç Savall durant 
tots els dies de l’any. També demana 
recuperar el servei de ginecologia 
i pediatria els caps de setmana. 
“Des de la institució que represento, 
li demano que el nou Govern de 
la Generalitat tingui la sensibi-
litat necessària per respondre 
diligentment les demandes que 
des de la nostra vila”, diu la carta 
de l’alcalde Ignasi Giménez.
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actualitat

El tradicional Aplec de Castellar Vell, 
una de les activitats anuals de més par-
ticipació a la vila, arribarà aquest diu-
menge, 20 de maig a la seva 40a edició.

Un any més, l’activitat més espera-
da és el concurs d’arrossaires, que arri-
ba aquest 2018 a la 38a edició i que enge-
garà a les 13 hores. Com és habitual, les 
categories del concurs són quatre: pae-
lles petites (fins a 15 persones), mitjanes 
(de 16 a 50 persones), grans (més de 50 
persones) i joves, en què els participants 
han de tenir com a màxim 25 anys. El 
veredicte del concurs es revelarà, com 
cada any, a les 16 hores. L’edició d’en-
guany de l’Aplec ha estrenat una nova 
forma d’inscripció al concurs d’arros-
saires. Així, tot i que es mantenen, fins 
al 19 de maig, les inscripcions anticipa-
des als establiments Queviures Maño-
sa (c. de Sant Llorenç, 7), La botiga del 
Castell (av. Sant Esteve, 19) i a Tenda de 
Fotos CM62 (c. Major, 62), enguany els 
grups interessats a participar a aquest 
concurs també s’hi poden inscriure a 

Diumenge, tots cap a l’aplec
Les inscripcions al 
concurs d’arrossaires 
es poden fer enguany 
al web municipal

TRADiCiONS | PaRtiCiPaCiÓ

Una colla prepa-

rant un arròs a la 

passada edició 

de Castellar 

Vell just davant 

de l’ermita. || 

q. pascual

L’escultor Josep Llinares. || J. r.

40 APLECS | hiStòRia

“L’Aplec va sorgir 
per divulgar les 
excavacions”

Fa 39 anys, una sèrie d’amics, molts  
membres del Centre Excursionista 
de Castellar “vam començar a fer ex-
cavacions a Castellar Vell”, recorda 
l’escultor Josep Llinares, que afegeix 
que l’origen de l’Aplec de Castellar Vell 

“era muntar una festa per donar a 
conèixer el resultat de les excava-
cions perquè es va trobar l’absis 
romànic i es va anar netejant tot el 
recinte. La festa va sorgir com a ne-
cessitat de divulgar el que es va fer 
allà”. Això va ser la gènesi de l’Asso-
ciació d’Amics de Castellar Vell, que 
va ser l’encarregada de buscar sub-
vencions , “la manera de reconstru-
ir tot Castellar Vell amb paciència i 
amb molta col·laboració per part del 
poble”, assegura Llinares.  L’entitat fa 
una desena d’anys que es va extingir 
per falta de membres  i és quan “vam 
passar tota la documentació i el su-

peràvit que teníem a l’Ajuntament”.
En els primers anys, l’Aplec era 

més senzill i al cap de dos anys es va in-
corporar el concurs d’arrossos. “Això 
va ser el gran èxit de la trobada”, 
explica Llinares, ja que va arrossegar 
grups d’amics i famílies. L’ermita de 
Castellar Vell habitualment està tan-
cada al públic però el dia de l’Aplec està 
oberta. “El terra està totalment ar-
reglat, les dues tombes que hi ha a 
l’interior estan protegides per dues 
baranes, s’aprofita per muntar l’ex-
posició de dibuixos i de flors bosca-
nes i fins i tot algun any s’hi han mun-
tat concerts d’alguna coral”.

D’alguna forma, l’Aplec ha ser-
vit perquè els castellarencs s’acostin 
a Castellar Vell. De fet, “molts caste-
llarencs, quan sortim a passejar, 
anem a Castellar Vell tot i el desni-
vell que has de fer per arribar-hi”. 
Llinares no s’ha perdut cap aplec i 
aquest any tampoc serà una excepció 
“perquè m’agrada i perquè és un lloc 
que m’estimo”. 

En cas de pluja,  la celebració 
s’anul·la, com ha passat en alguna oca-
sió. L’Aplec és com una benvinguda a 
la primavera i “de fet, quan veiem flo-
rir les mates de ginesta ja pensem en 
l’Aplec”.  ||  J. rius

través del formulari que s’ha habilitat 
al web municipal, a l’enllaç www.caste-
llarvalles.cat/paellesaplec. 

A banda del concurs d’arrossai-
res, la jornada inclourà altres propos-

tes que fan que cada tercer diumenge 
de maig aplegui unes 2.000 persones 
a l’esplanada de Castellar Vell. Les ac-
tivitats engegaran a les 8.45 hores amb 
el concurs d’ocellaires, que finalitzarà 

a les 10.45 hores. A les 9 hores s’ha pre-
vist una missa de l’Aplec, i a les 10.45 
hores es donarà el tret de sortida als 
concursos de flors boscanes i de dibui-
xos a llapis, que finalitzaran a les 11.30 

h. En el mateix horari, de 10.45 a 11.30 
hores, els més menuts podran gaudir 
de jocs infantils i de cucanya a càrrec 
de Colònies i Esplai Xiribec. 

A més, entre les 11.30 i les 13 hores 
s’han previst les actuacions de les colles 
de Ball de Bastons de Castellar, de la 
colla infantil de Ball de Gitanes de Cas-
tellar, dels Castellers de Castellar i dels 
Gegants de Castellar. Finalment, com 
ja es va fer en les dues edicions anteri-
ors de l’Aplec de l’any passat, els Dee-
jays del Revés proposaran un chill-out 
a partir de les 16.30 hores.

accessos a castellar vell

L’accés en cotxe a l’esplanada de Cas-
tellar Vell per descarregar materials 
només està permès de 7 a 9 del matí. 
A partir d’aquesta hora, la circulació 
de vehicles quedarà restringida. D’al-
tra banda, cal destacar que al concurs 
d’arrossaires s’hi pot participar amb 
foc a butà o amb foc a terra, gràcies a 
un permís excepcional de la Generali-
tat condicionat a unes mesures extra-
ordinàries de prevenció.

Per accedir a l’esplanada de Cas-
tellar Vell podeu seguir l’itinerari de 
natura que passa per Ca n’Oliver, el 
Castell i Castellar Vell, editat pel Cen-
tre Excursionista de Castellar, i que 
està senyalitzat amb punts blaus. 
L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
és l’encarregat d’organitzar aquesta 
activitat, juntament amb la Comissió 
Aplec de Castellar Vell.  Podeu con-
sultar tota la informació sobre aques-
ta edició de l’Aplec de Castellar Vell al 
web municipal, www.castellarvalles.
cat.  ||  reDacciÓ
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medi ambient

L’Ajuntament de Castellar demana la col-
laboració de la ciutadania per poder dur a terme 
una campanya de prevenció contra la vespa asi-
àtica, després que s’hagi detectat la presència 
d’aquesta espècie invasora en algun punt del 
municipi. L’apicultor castellarenc Francesc Gra-
ells explica que ja s’han vist vespres velutines 
a la Vall d’Horta i també a Can Padró: “Vol dir 
que ja estan aquí. Això és el començament. 
Ara és quan les joves reines comencen a fer 
el niu primari. A l’estiu si el niu primari està 
en bona posició i és segur, el faran més gran, 
sinó en faran un niu secundari, que anirà 
creixent segons neixen les vespes”.

Tot i que no és especialment agressiva per 
a les persones, la vespa asiàtica (Vespa veluti-
na) suposa un problema per a l’apicultura, ja que 
exerceix una forta depredació sobre les altres 
espècies d’abelles, que encara no han desenvolu-
pat la capacitat de defensar-se’n. Així, els princi-
pals problemes que provoca és la disminució de 
l’abella de la mel i d’altres pol·linitzadors, el que 
suposa un efecte directe en l’apicultura i també 
envers la producció agrícola de les espècies que 
necessiten ser pol·linitzades. A més, també té 
un efecte directe sobre les espècies d’inverte-
brats autòctons. 

Segons l’expert, es podria trobar algun niu 
al casc urbà, però no és l’habitual. “Normalment 
fugen dels humans perquè generen massa mo-
viment, busquen tranquil·litat i fan els nius 
a cases abandonades, teulades en desús i als 

boscos”. I aquest, precisament, és un altre pe-
rill: “Anar pel bosc i trepitjar o moure un rusc 
i que les vespes, que poden picar més d’una 
vegada, ataquin. Si les veiem és millor allu-
nyar-se”. Allunyar-se, estar mínim a tres me-
tres, i trucar als Agents Rurals.

Per identificar-la, cal tenir en compte que la 
vespa asiàtica és l’única d’Europa que presenta 
un color castany fosc. Té el tòrax de color negre 
envellutat i segments abdominals de color cas-
tany ribetejat amb una fina franja groga. Úni-
cament el quart segment de l’abdomen és quasi 
en la seva totalitat de color groc-taronja. El cap 
és negre, la cara groc-ataronjada i el final de les 
potes és de color castany. La seva mida oscil·la 
entre els 17 i 32 mm de llargària.

La vespa asiàtica construeix habitualment 
dos nius (vespers), un dels quals pot arribar a ser 
molt voluminós. Els instal·len, preferentment, a 
les branques altes d’arbres, especialment fron-
doses, i en ocasions també en edificacions hu-
manes, sobretot en llocs protegits d’edificis, 
teulades, garatges i porxos. “A la vespa asià-
tica no li agrada el clima sec, per això ha tri-
gat a arribar 4 o cinc anys al Vallès. En canvi, 
Galícia i Astúries està ple. L’espècies, es va 
aclimatant”.

A Europa, la presència de la vespa asiàtica 
es va detectar per primera vegada l’any 2004, a 
França, en un contenidor provinent de la Xina. 
En el cas de Catalunya, els primers casos con-
firmats es van produir el 2012 a l’Alt Empordà, 
i, a Castellar, va ser a finals de l’any 2017 quan 
es va detectar el primer cas, al passatge de la 
Virreina. Recentment s’ha localitzat un segon 
niu al carrer Licorella de Sant Feliu del Racó, i 
també hi ha un tercer cas pendent de confirma-
ció al carrer de Comagrossa, al Balcó de Sant 
Llorenç. “Podem lluitar contra ella, però serà 
difícil extingir-la”, considera Graells.

En cas de localitzar algun nou cas, la ciuta-
dania s’ha d’adreçar directament al telèfon dels 
Agents Rurals, el 93 561 70 00, i comunicar-lo 
a la Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural 
per tal que es pugui registrar. 

Primers casos de vespa velutina

A dalt, rusc d’un eixam de 

vespa velutina que es va 

mostrar en una de les darre-

res trobades de l’associació 

d’apicultors celebrada a 

Castellar del Vallès. A 

baix, exemplar de vespa 

velutina o també coneguda 

com asiàtica. || arxiu

L’ajuntament de 
Castellar porta a 
terme una campanya 
de prevenció contra 
aquest insecte invasor

 Cristina Domene
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actualitatterritori

Des de fa uns dies,  la rotonda situada 
a la confluència entre les rondes de 
Llevant i de Tramuntana està expe-
rimentant una profunda transforma-
ció . El Grup de Pedra Seca del Cen-
tre Excursionista de Castellar (CEC) 
hi treballa per construir una barra-

aixequen una barraca de 
vinya a la Ronda de Llevant

Quatre membres del Grup Pedra Seca treballen en la construcció de la barraca, que es vol inaugurar per Festa Major. || ceDiDa

Voluntaris de la Pedra Seca estan fent l’obra a una rotonda

ca de vinya de pedra seca, una acció 
que pretén palesar el testimoni d’un 
patrimoni local al voltant d’aquestes 
construccions que el Grup està re-
cuperant i catalogant des de fa anys 
al terme del municipi. Aquesta set-
mana ja es pot començar a apreci-
ar  com serà l’interior d’aquest ele-
ment urbà  que recordarà el passat 
vitivinícola del municipi. 

PATRiMONi | gRuP PEDRa SECa

Joan Roura, de la Pedra Seca, 
recorda que ja han refet  “més de 70 
barraques de vinya, totes es troben 
dins del bosc, unes zones que abans 
eren de vinya”. La construcció de la 
barraca de vinya de pedra seca de la 
ronda de Llevant és un encàrrec de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
i estarà a punt per la Festa Major 
2018. De fet, tal i com explica Roura 

 Redacció

La reobertura de l’espai de jocs 
d’aigua interactius de la plaça Ca-
talunya, prevista per aquest di-
vendres, ha quedat ajornada per 
al divendres 25 a causa de la pro-
babilitat de pluja. De moment, no 
se sap quin espectacle està previst  
per a la inauguració ja que la com-
panyia Campi Qui Pugui  que havia 
de fer-lo avui no pot per la que ve 
per motius d’agenda.  L’àrea lúdica 
tornarà a comptar enguany amb 
una quarantena d’elements recre-
atius, distribuïts en dues àrees di-
ferenciades: una de familiar, amb 
jocs adreçats a persones de totes 
les edats, i una altra d’infantil, 
adreçada als més menuts. Els jocs 
d’aigua s’obriran al llarg de la set-
mana, dies abans de la inaugura-
ció.   || reDacciÓ 

A causa de les intenses pluges dels 
darrers dies, les passeres de l’antic 
camí de Sant Feliu (Can Juliana) 
i del camí de Castellar Vell es tro-
ben fora de servei. Les plaques de 
fusta estan desplaçades i no per-
meten que s’hi pugui passar a peu.
L’Ajuntament està treballant per 
poder-les recol·locar al més aviat 
possible.   || reDacciÓ 

Ajornada la 
reobertura dels jocs 
d’aigua per la pluja

Dues passeres fora 
de servei 

PLAçA CATALUNyA | oCi

MEDi AMbiENT | RiPoLL

la iniciativa va sorgir  després que el 
Grup de Pedra Seca inaugurés una 
construcció de similars característi-
ques a una rotonda d’accés al municipi 
veí de Matadepera. “En aquest cas, 
la construcció està a l’interior del 
poble i ens portarà més feina per-
què s’hi han incorporat altres ele-
ments”, descriu Roura. La barraca, 
d’obra nova, estarà envoltada de qua-
tre oliveres i d’un espai que simbolit-
zarà l’inici o “quilòmetre 0” del tor-
rent de Colobrers, “donant-li un punt 
al·legoric”, diu Roura. A diferència 
de les construccions originals que es 
poden trobar en diferents indrets de 
l’entorn natural, les pedres d’aquesta 
barraca aniran subjectades, per mo-
tius de seguretat, amb ciment. El re-
presentant de la Pedra Seca també 
explica que s’instal·larà una reixa per 
impedir l’accés a l’interior de la bar-
raca. En aquest sentit, epxlica que la 
que van inaugurar a Matadapera fa 
uns mesos ja ha patit algun atac van-
dàlic al seu interior.

escultura de josep llinares

El nou conjunt ornamental es com-
pletarà ben a prop de la rotonda, en 
un lateral de la ronda de Llevant, amb 
un relleu fet amb pedra ideat per l’es-
cultor castellarenc Josep Llinares. 
Aquest segon espai també compta-
rà amb oliveres, en aquest cas, amb 
dos exemplars d’aquest arbre emble-
màtic de l’entorn rural de Castellar.

El Grup de Pedra Seca del CEC 
està format per diverses persones 
jubilades que de manera voluntà-
ria refan algunes construccions de 
pedra seca que daten de finals del 
segle XIX i de principis del segle XX. 
Des que va començar, l’any 2007, el 
grup ha localitzat 149 barraques de 
vinya, la major part d’elles en mal 
estat, de les quals n’ha reconstru-
ït 70 en diferents punts de l’entorn 
natural del municipi.  

bREUS
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educació ins castellar

Des de l’abril passat, l’Institut Caste-
llar compta amb el programa de Re-
forç de l’Alimentació Infantil (RAI) 
- ESO “Dinem Junts!”, una iniciati-
va impulsada per la Fundació Pro-
bitas i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental que compta amb la col-
laboració dels ajuntaments de Cas-
tellar del Vallès i Sant Llorenç Savall.

La posada de llarg d’aquest pro-
jecte socioeducatiu que pretén ga-
rantir l’alimentació i protecció dels 
alumnes de secundària a la comar-
ca, va tenir lloc dilluns passat. L’al-
calde de Castellar del Vallès i presi-
dent del Consell Comarcal, Ignasi 
Giménez, l’alcalde de Sant Llorenç 
Savall, Ricard Torralba, el regidor 
de Salut, Serveis Socials i Habitat-
ge, Joan Creus, i la directora general 
de Probitas, Marta Segú van visitar 
l’INS Castellar per tal de copsar les 
primeres passes de la iniciativa al 
centre educatiu.

Tanmateix, aquest no és un pro-
jecte novell per a la Fundació Pro-
bitas, una organització sense afany 
de lucre impulsada per la compa-
nyia Grífols SA. “RAI-ESO Dinem 
Junts!” es va posar en marxa el curs 
2014-2015 a diversos instituts d’arreu 
de Catalunya. És una iniciativa que 
s’adreça a adolescents d’entre 11 i 17 
anys derivats des de diferents ser-

veis socioeducatius. 
Concretament, el projecte pre-

tén oferir “un àpat saludable i un 
espai de lleure i de protecció als 
adolescents”, detalla Marta Segú, 
directora general de la Fundació 
Probitas. Segú destaca del progra-
ma socioeducatiu d’acompanyament 
transversal, que es desenvolupa als 
instituts a partir de les 14 hores i fi-
nalitza a les 17 hores, inclou “activi-
tats de reforç escolar, esportives i 
de lleure entre d’altres”.  

En aquest sentit, el programa 
també pretén promocionar hàbits 
saludables, fer palesa la necessitat 
d’obrir els menjadors als instituts i 
potenciar el treball en xarxa entre 

‘Dinem junts’ arriba a les aules de la vila 

És un programa  
socioeducatiu 
impulsat per la 
Fundació Probitas i 
el Consell Comarcal

  Rocío Gómez 

tots els agents implicats, adminis-
tracions, associacions, centres de 
secundària i famílies.

A Castellar del Vallès, i a la 
resta de municipis de la comarca 
en què s’ha implantat “RAI-ESO 
Dinem Junts” com Sabadell, Ripo-
llet o Terrassa, el projecte està co-
finançat per la Fundació Probitas i 
pel Consell Comarcal. 

beques menjador

A tall d’exemple, a la vila prop d’un 
9% dels alumnes d’educació infantil 
i primària reben una beca menjador 
per dinar a l’escola. Tal com explica 
l’alcalde de Castellar Ignasi Gimé-
nez, quan aquests infants arriben 

a l’ESO “ja no poden sol·licitar 
aquest ajut a causa de la jorna-
da intensiva que no contempla 
menjador” malgrat que la seva 
situació “econòmica, social i fa-
miliar no ha canviat”.

 A hores d’ara, “RAI-ESO 
Dinem Junts!” compta amb 23 
usuaris a l’INS Castellar, 7 dels 
quals provenen del municipi de 
Sant Llorenç Savall. Tot i que la 
iniciativa s’ha posat en marxa a 
l’equador del curs acadèmic 2017-
2018 com una prova pilot, és pre-
vist que el proper curs s’ampliï el 
nombre d’usuaris fins a una qua-
rantena i que en un futur s’implan-
ti també a l’INS Puig de la Creu. 

M.Segú i l’alcalde i.Giménez (davant) i R.Torralba, J.Quera i J. Creus (D’esq. a dreta) ||  q. pascual

Presentació de l’exposició, dimecres passat, a El Mirador ||  J.Jáimez

La Comissió Municipal d’Honors i 
Distincions, formada per un repre-
sentant de tots els grups munici-
pals, va acordar el mes passat que 
se sotmeti a l’aprovació del Ple mu-
nicipal de maig l’atorgament de la 
Medalla de la Vila a l’Institut Cas-
tellar, que aquest curs celebra el 
30è aniversari. 

Tal com s’explica a l’infor-
me tècnic presentat a la comissió, 
la proposta té per objectiu “reco-
nèixer la contribució del centre a 
l’educació i la formació” de diver-
ses generacions de joves de Caste-
llar del Vallès i Sant Llorenç Savall 
des de 1987.

Segons l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, l’atorgament de la 
Medalla de la Vila a l’INS Castellar 
permetrà posar en valor “la tasca 
de tot el professorat que ha for-
mat part dels equips docents per 
la seva contribució en el procés 
de formació d’adolescents i joves, 
així com de la resta del personal 
no docent i dels professionals 
educatius i d’altres àmbits so-
ciosanitaris que treballen braç a 
braç amb els de l’Institut”. 

Quant a la proposta del guar-
dó, el director de l’INS Castellar, 
Jaume Quera reconeix que “és un 
honor, ens fa molta il·lusió”.  Durant  
més tres dècades, el que va ser el 
primer institut de Castellar del Va-
llès ha treballat de valent per “fer 
possible que aquestes generaci-
ons de castellarencs tirin enda-
vant. Estem orgullosos de la feina 
que hem fet”, apunta Quera. “Som 
un institut públic i ens debem 
als alumnes i al poble. Això és 
justament el que hem intentat: 
fer poble”, conclou el director del 
centre educatiu.

En aquest sentit, l’alcalde afe-
geix que la Medalla de la vila també 
“serà un reconeixement al temps 
dedicat per les famílies implica-
des en el bon funcionament de 
l’associació de mares i pares i al 
conjunt de la comunitat educati-
va per garantir la qualitat de l’en-
senyament a Castellar”.

Cal destacar que la història 
de l’INS Castellar es comença a 
gestar a mitjans dels anys 80 quan 
els alumnes castellarencs que voli-
en cursar estudis secundaris s’ha-
vien de desplaçar a l’IB ÈGARA, 
situat a la Mancomunitat Sabadell-
Terrassa. A finals del curs 85-86 
l’Ajuntament adquireix el Palau 
Tolrà i el cedeix perquè sigui la 
seu provisional del nou centre i 
extensió de l’IB Ègara. No va ser 
fins  el curs 93-94 quan l’institut 
estrena un equipament de cons-
trucció nova al sector d’Els Pedris-
sos, el que seria el primer institut 
de Castellar. 

Medalla 
de la Vila 
per a l’INS 
Castellar

AJUNTAMENT | guaRDÓ
iNS CASTELLAR | ajutS

+ iNS CASTELLAR 

Exposició dels millors 
treballs de recerca

L’INS Castellar celebra el seu 30è 
aniversari amb l’agenda farcida 
d’activitats que pretenen ser 
un reconeixement explícit a una 
comunitat educativa veterana 
que ja suma tres dècades. 
Així, la tarda de dimecres passat, 
la Sala d’Actes d’El Mirador va 
acollir la presentació l’exposició 
‘30 anys de treballs de recerca 
de l’INS Castellar’, una mostra 
que es va exhibir la setmana 
passada a la sala d’exposicions 
d’El Mirador, però que a partir de 
dijous passat es pot visitar a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort. 
La mostra recull els treballs de 
recerca dels alumnes de segon de 
batxillerat d’aquest curs, que es 
van presentar a la Sala d’Actes,  

i una selecció dels treballs de 
recerca més destacats dels 30 anys 
de l’institut. En total, s’exposen 
32 treballs de recerca dels prop 
de 500 que s’han elaborat durant 
tota la trajectòria del centre públic. 
La temàtica de les recerques és 
variada: des de qüestions més 
científiques com la teoria del 
caos, geometries no euclidianes, 
o experimentals com els vehicles 
amb pila d’hidrogen, passant 
per la preservació de la cultura 
popular de Sant Llorenç o fins i tot 
la fabricació de cervesa artesanal. 
Entre els treballs també trobem 
recerques sobre la física que s’apli-
ca al llibre de Titin, ‘Hem caminat 
damunt la Lluna’, o la veritable  
trajectòria del científic Heisenberg 
a la Segona Guerra Mundial.
En aquest sentit, el director de l’INS 
Castellar, Jaume Quera,  apunta 
que un dels objectius principals 
dels treballs de recerca, i per tant 
dels educadors, és “picar la curio-

sitat dels alumnes, engrescar-los 
i fer-los veure que el coneixement 
és il·limitat”. Per a Quera, un dels 
punts més interessant d’aquests 
projectes és que permeten que els 
alumnes explorin temàtiques que 
s’emmarquen fora del currículum 

ordinari. “Alguns dels treballs 
de recerca dels nostres alumnes 
han rebut mencions, reconeixe-
ments i premis com els Cirit, els 
Minerva o els Argos. N’estem 
molt orgullosos”, afegeix el 
director de l’INS Castellar. 
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lleure

El dia previ, dissabte, es van registrar 
diferents ruixats i aquesta pluja feia pe-
rillar la Caminada Popular. Però el que 
podia haver estat un inconvenient va 
esdevenir una virtut. Gràcies a l’aigua 
caiguda, el recorregut va ser molt més 
encisador i el salt de Guanta es va poder 
contemplar amb aigua, fet que no sem-
pre és possible. “Va ser una sortida 
molt atractiva per als participants, 
precisament perquè havia plogut. A 
més el temps va acompanyar, no va 
ploure, no va fer gaire calor, ni gaire 
de fred”, explica Salva Serra, un dels 
organitzadors d’aquesta històrica cami-
nada pels voltants de Castellar.

Prop de 200 persones van fer el 
recorregut d’aquesta prova esportiva 
no competitiva, que aquest 2018 cele-
brava la 31a edició.

Com és habitual, la sortida es va 
dur a terme entre les 7.30 i les 8.30 hores 

La 31a edició 
d’aquesta històrica 
caminada va comptar 
amb 200 participants

TRADiCiONS | CaminaDa PoPuLaR

des del vestíbul de l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont. A partir d’allà, els 
participants havien de recórrer un 
total de 18 km que els van portar per 
diversos indrets, passant pels con-
trols ubicats a l’alzina de Can Quer, 
el castell de Sentmenat, el Collet del 
Català, el salt de Guanta i Can Mont-
lló, per finalitzar novament a Caste-
llar, a la plaça del Mercat. “Aquest any 
l’atractiu era el Castell de Sentme-
nat, la font del Bou, un forn de calç i 
passar al costat de les masies. El fet 
d’estar delimitats per les distànci-
es, portar 31 edicions i que hagi de 
ser per les rodalies de Castellar és 
molt complicat trobar espais nous i 
combinar-los amb pistes i corriols”. 

Enguany, l’organització de la 
Caminada Popular va comptar amb 
la col·laboració del CEC (que va orga-
nitzar la prova entre els anys 1988 i 
1999), ADF, Colònies i Esplai Xiribec, 
la Comissió de Festes, el Club Atlè-
tic Castellar, Ràdio Club Castellar i 
la Colla del Senglar, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. 

Per l’any vinent, ja tenen pen-
sada la zona: “Sant Feliu, mirant 
cap a la Castellassa. Aquesta és la 
idea, ara cal provar i veure si tro-
bem els camins i podem adaptar-la  
als quilòmetres”. Un grup de participants caminen en un dels trams del recorregut de diumenge passat. || q. pascual

 Cristina Domene

L’aigua embelleix la 31a Caminada Popular
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actualitat

CONCURS | SERVEi LoCaL DE CataLà

Antònia Alarcón, Elisabeth  
González i David AJ Shepherd 
són els guanyadors del sor-
teig de tres vals per valor de 
30 euros entre el 112 partici-
pants de la gimcana lingüísti-
ca “A l’abril cada paraula val 
per mil” que es va dur a terme 
entre el 14 i el 24 d’abril.

La proposta, impulsada pel 
Servei Local de Català, Comerç 
Castellar i l’Ajuntament de la 
vila, tenia per objectiu conscien-
ciar de la riquesa que represen-
ten totes les llengües i difondre 
el lèxic català, a més d’implicar 
els establiments en projectes re-

Premis de la gimcana 
lingüística ‘A l’abril 
cada paraula val per mil’

Les guanyadores de la gimcana amb responsables d’El Mirador i de Comerç. || J. J.

lacionats amb la llengua catalana.
Els guanyadors podran uti-

litzar els vals en les compres que 
facin a qualsevol dels 55 comerços 
que enguany s’han adherit a la ter-
cera edició de la iniciativa. Durant 
deu dies, els establiments van ex-
posar cartells que contenien pa-
raules i n’explicaven l’etimologia.

L’acte de lliurament dels pre-
mis es va dur a terme ahir dime-
cres, 9 de maig, a El Mirador, i va 
comptar amb l’assistència de la re-
gidora de Dinamització Econòmi-
ca, Anna Mármol i la dinamitza-
dora de Comerç Castellar, Marta 
González.  ||  reDacciÓ

Ciutadans de Castellar ha entrat 
una instància a l’Ajuntament per 
denunciar “l’ús continuat i incí-
vic dels espais públics” per part 
de l’independentisme. Segons una 
nota de la formació taronja, a Cas-
tellar s’està produint una “proli-
feració continua i augmentada 
de plàstics, llaços, pancartes, 
pintades i, fins i tot, i no és la pri-
mera vegada, en dependències 
municipals”. Ciutadans apunta 
que “els espais públics no han 
de servir només per a aquells 
que comparteixen el sentiment 
identitari-nacionalista” i recor-
den que Ciutadans va obtenir 3.629 
vots: “Tots els veïns, pensin com 
pensin, han de ser respectats i 
escoltats”.

Per això, han decidit presen-
tar la instància a l’Ajuntament per 
demanar que s’apliquin solucions 
per “corregir i no permetre tan 
lamentables accions incíviques 
i es compleixin les ordenances 
corresponents” i volen recordar 
que “l’administració ens repre-
senta a tots i no ha de prendre 
part si no és per promoure la uni-
tat i la fraternitat”.  || reDacciÓ

Ciutadans 
denuncia un 
“ús incívic dels 
espais  públics”

CiUTADANS | inStànCiaDiSTiNCiONS | jutgESSa DE Pau

La castellarenca Míriam Valldeperes, 
que és criminòloga i pèrit cal·ligràfic,  
i que compagina la seva professió amb 
el càrrec de jutgessa de pau titular de 
Castellar des de 2006, acaba de rebre 
la Medalla al mèrit professional que 
atorga la Associación de Diploma-
dos y Profesionales en Criminologia 
e Investigación. “Sobretot mel’han 
donada pel tema de tractament de 
menors i els meus articles sobre 
migració i polítics, on es veu que 
es contradiuen els uns amb els al-
tres”, constata Valldeperes.

D’altra banda, Valldeperes 
rebrà durant el Dia de la justícia de 
Pau a Catalunya, que se celebrarà el 
20 d’octubre, la Medalla d’honor en 
reconeixement de “la seva exem-
plar dedicació en vers de  la justícia 
de la pau”, segons reconeix en una 
carta Francesc Xavier Ten, president 
de l’Associació Catalana en Pro de la 
justícia.  Aquesta distinció té a veure 
més amb el seu càrrec de jutgessa de 
pau  i “pel meu tarannà conciliador i 

Valldeperes ja va rebre una distinció de la Casa de Convalescència de la UAb . || r. gÓmez

Doble reconeixement per a la 
jutgessa Míriam Valldeperes

que  intento que hi hagi un bon trac-
te entre les persones”. En una entre-
vista de 2015, quan va renovar el seu 
càrrec de jutgessa de pau, Valldepe-
res reconeixia que la part més posi-
tiva del càrrec és “quan fas enten-
dre a les persones que en ocasions 
la via de la justícia no és la solució 
per als seus conflictes, sinó treba-
llar més la via de l’empatia, la so-
lidaritat, i sobretot la del diàleg” 

A més de jurista, Valldeperes té 
la diplomatura de postgrau en peri-
cia cal·ligràfica, grafística, documen-
toscopia i sociolingüística forense de 
la UAB i la diplomatura de postgrau 
en peritatge grafopsicològic,  grafo-
anàlisi, grafopatologia i tests projec-
tius gràfics. 

El Jutjat de Pau té tres funciona-
ris, a banda de la jutgessa, i s’hi duen 
a terme exhorts penals, judicis de fal-
tes i es recullen denúncies. En matè-
ria civil es duen a terme conciliacions 
i les tasques pròpies del registre civil 
com ara casaments.  ||  J. rius
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entitats

“L’ensenyament que deixa emprem-
ta no és aquell que es fa de cervell 
a cervell, sinó de cor a cor”. Ho va 
deixar escrit el professor Howard 
G. Hendricks i ho corrobora l’Esco-
la Nocturna, que, després de 75 anys 
de vida, s’ha convertit en una família 
d’alumnes i mestres, teixida per re-
cords i l’estima de la companyonia.

Moltes adolescents castellaren-
ques havien de deixar l’escola i po-
sar-se a treballar. El 1942, l’oportunitat 
d’estudiar els va arribar com un refu-
gi enmig de la postguerra. Totes, amb 
el mateix pessigolleig per aprendre. 
Encara que les circumstàncies han 
canviat, el pas dels anys no ha apa-
gat aquesta flama. Aquest dissabte 
més d’un centenar de persones van 
dinar a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, 
agermanades per l’Escola Nocturna, 
unides per l’educació.

S’hi van trobar alumnes i mes-
tres, les que encara hi són i les que 
n’han format part en algun moment. 
Les ganes d’aprendre i la passió per 
ensenyar.

“Ens hem trobat per cele-
brar-ho, tothom ha estat molt con-

tent i esperem fer molts anys més”, 
va dir il·lusionada Pilar Castañeda, 
una de les mestres actuals de puntes 
de coixí i de llana, que va trobar molt 
bonic l’acte. Un altre pilar de l’esco-
la, Montserrat Ferrer, professora de 
cuina que també s’encarrega del taller 
de pintar roba, va explicar que a l’Es-
cola Nocturna s’hi ha sentit molt bé 
des del primer dia: “Hi ha molt bon 
ambient i, a més, sempre aprenem 
alguna cosa”. Maria Carme Borrull, 
mestra de patchwork, va ser una de 
les altres tres mestres que va assis-
tir al dinar del 75è aniversari. Actu-
alment, l’escola ha evolucionat i està 
més orientada al lleure, i no tant a la 
formació professional.

Durant la setmana aparadors 
de les botigues de Castellar van tes-
timoniar els 75 anys de l’Escola Noc-
turna, engalanats amb treballs ma-
nuals. I abans del dinar, el mossèn 
Txema Cot va oferir una mirada, a 
través d’una missa a les 11 hores, del 
passat de l’Escola Nocturna, del pre-
sent i de l’endemà.

Exalumnes de Cubelles, Barcelo-
na i Martorell, i altres del mateix poble 

una família de 
mestres i alumnes

Prèviament al dinar de germanor, es va fer una missa a l’esglèsia de Castellar. ||  f. vilaclara

que feia molts anys que no es troba-
ven, van ser presents al dinar de l’Es-
cola Nocturna, que en el seu moment 
també va suposar una oportunitat per 
sentir-se del poble per moltes perso-
nes que hi acabaven d’arribar. Com 
per exemple, per a Gemma Cabau, 
una de les organitzadores del dinar, 
que assegura que la trobada va de-
mostrar que Castellar “és un poble 
viu”. Tal com assegura, “la gent que 
ha passat per l’escola se l’estima”. 

 ||  guillem plans

ESCOLA NOCTURNA | CELEbRaCiÓ 75 anyS

Persones amb diferents vincles amb l’Escola Nocturna es van trobar al dinar. ||  J. Jáimez
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gastronomia

a totes les generacions els ha agradat 
aquesta feina que pot ser ben divertida; 
i, si no hi ha nens a casa, plantegeu-ho 
com una inversió en plaer, perquè el vos-
tre paladar us ho agrairà.
El mateix passa amb les faves, ara se’n 
troben de totes mides, congelades o en 
conserva les més petites fregides en oli, 
que són ideals per fer una tapeta ben 
bona simplement amanides amb una 
mica de menta i pernilet bo.
Però si us fa mandra desgranar les faves, 
no ho feu, us ho recomano encara que 
no us faci mandra. No vull dir que les 
compreu congelades, sinó que les cui-
neu senceres, amb la beina. O amb ca-
misa, com diu un cuiner amic.
Sí, ja sé que tothom les pela i en menja 
només el gra, però no saben, no sabeu si 
també ho feu, què us perdeu. Així com la 

No despulleu les faves!

Ja fa uns quants dies, des que el fred va 
marxar (no pas del tot, perquè fa unes 
quantes nits que déu n’hi do!), si us fixeu 
en les parades de verdures veureu unes 
beines verdes que no són les monge-
tes que ara tenim tot l’any: fixeu-vos-hi 
bé, perquè no les veureu durant gaire 
temps i és una pena deixar-les passar, 
perquè les faves i els pèsols tenen una 
temporada curta i desaprofitar-la hau-
ria d’estar penat.
Ja sé que molta gent, la majoria, opta 
per la comoditat dels pèsols congelats, 
perquè comprar-los frescos, en tempo-
rada, suposa haver-los de desgranar, i 
això pot ser un pal. Excepte, és clar, que 
ho plantegeu com un joc, en el qual els 
nens participaran encantats, perquè 

el 
Menjador

Quan la cansalada hagi deixat anar part 
del seu greix, apugeu el foc i hi tireu les 
faves i l’all picat, que n’hi hagi. Ho sal-
teu tot plegat uns minuts i hi aboqueu 
un raig de vi blanc, deixeu evaporar uns 
segons i hi poseu un got d’aigua. Abai-
xeu el foc i tapeu. Deixeu que les faves 
es vagin estofant fins que estiguin cui-
tes, i si cal hi afegiu una mica més d’ai-
gua. Quan estiguin al punt, hi poseu uns 
daus de botifarra negra, apugeu el foc i 
ho salteu durant un minut. No serà un 
àpat, serà una festa.
Amb aquesta base de faves estofades 
he provat multitud de variants, la majo-
ria les tinc publicades al blog: les podeu 
preparar amb calamarcets i ceba confi-
tada, amb morro de porc, amb pedrers 
d’ànec... N’he creat multitud de recep-
tes, com fer-les senceres a la planxa (o 
encara millor a la brasa, si en teniu) 
acompanyades amb salsa romesco, i 
les he barrejat, sempre vestides, amb al-
tres verdures, sobretot amb pèsols, que 
és un clàssic de la cuina catalana, però 
també amb carxofes (estofades al cava).
A tots els receptaris trobareu les faves 
a la catalana, amb botifarres i cansala-
da, i la llegendària amanida de favetes 
a la menta del Motel Empordà de Josep 
Mercader. Si les feu, quan desgraneu 
les faves, no llenceu la beina, que fins i 
tot sense llavors les podeu estofar i fer 
un plat per llepar-se’n els dit. Fins i tot, 
les podeu fer en tempura (l’arrebos-
sat japonès)
I anireu a la moda, que ara el que es 
porta és la cuina d’aprofitament i no 
llençar res!

beina del pèsol no és aconsellable men-
jar-la, la de la fava és molt més carno-
sa, i ben cuita és sedosa i molt agrada-
ble al paladar.
A casa, les faves eren una cosa del pare, 
va ser ell qui em va ensenyar a men-
jar-les senceres; quan es va jubilar i va 
poder dedicar-se a cuidar un hort, no es 
descuidava mai de plantar-ne, i com les 
que em donava no n’he tornat a menjar. 
Acabades de collir, es pot treure el gra, 
sucar-lo en sal i menjar-lo cru, com em 
va explicar una amiga de Conca.
A les verduleries del centre, que són 
les que freqüento, en trobareu de ben 
bones: trieu-les tendres, que no siguin 
gaire grosses i, sobretot, que estiguin 
fermes, que quan les agafeu per una 
punta no es desmaïn flàccides. Les ren-
teu i amb el ganivet talleu una punta, 
sense arribar al final, estireu i sortiran 
sols els fils, si en tenen. Si us voleu as-
segurar que no en queda cap, repasseu 
els lloms amb un pelador. Les talleu a 
trossos de dos o tres dits de llarg i ja les 
podeu cuinar.
Com? De mil maneres. Crec que el meu 
pare les escaldava primer, i després les 
saltava amb una mica d’all picat. Així ja 
són ben bones, però aniran agafant po-
tència si també hi posem unes tires de 
cansalada salada, i una mica de botifar-
ra negra. Aquests eren els ingredients 
bàsics que hi posava el pare, i els que 
més m’agraden. Però les preparo una 
mica diferent.
Les faves que veieu a la foto les vaig fer 
dimarts posant a fregir les tires de can-
salada en una paella amb una mica d’oli. 

 Manel bonafacia

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions
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ensenyament

Els centres educatius de Castellar  
del Vallès enfilen les últimes jornades 
de classe plens d’activitats que tenen 
com a objectiu principal mostrar la 
vàlua dels alumnes i tots els coneixe-
ments que han acumulat durant l’any.  
Tot plegat, a través de propostes que 
creuen la frontera de l’aula i que bri-
llen pel seu dinamisme i originalitat.

En el cas  del col·legi El Casal, es 
va vestir de vint-i-un botons la tarda 
de dimecres passat per representar a 
l’Auditori Municipal Miquel Pont l’es-
pectacle Llámalo X.  Aquesta va ser 
la quarta edició del muntatge artís-
tic, que es renova i creix curs a curs, 
i que va a càrrec de l’alumnat d’ESO 
d’El Casal, enguany sota el títol de 
Bohemia.

Sense pràcticament cap cadira 
buida, i després de moltes hores de 

bohemis i somiadors al madrid dels anys 20

Els alumnes d’El Casal durant la representació de bohemia, dimecres passat, a El Mirador || J.Jáimez

vol, els adolescents es van enfrontar 
a un públic exigent i receptiu que els 
esperava a l’auditori d’El Mirador.  
“Aquest espectacle és la culmina-
ció d’un projecte multidisciplinar 
de les àrees d’arts escèniques, mú-

  Rocío Gómez 

sica, anglès, literatura castellana i 
literatura catalana on els alumnes 
treballen coneixements d’aquests 
àmbits d’aprenentatge i desenvo-
lupen habilitats i valors claus per 
al seu desenvolupament acadèmic 

i personal”, explica César Sánchez, 
director d’El Casal. Per a Sánchez, 
el muntatge destil·la grans dosis de 
“consciència, cognició i emoció” 
que van de la mà “i es materialit-
zen damunt d’un escenari en una 

Un total de 121 persones van passar 
dissabte passat per l’escape room  ‘El 
misteri dels Tolrà’ que van muntar 
els alumnes de 4t  d’ESO. La temà-
tica de l’escapada era fer veure que 
algú volia tancar l’escola i calia tro-
bar el testament que havia deixat la 
vídua Tolrà, on s’especificava quin 

‘Escape Room’ a la recerca del tes-
tament que va deixar la Vídua tolrà

Alumnes participants a l’escape room ‘El misteri dels Tolrà’. || feDac castellar

ús s’havia de fer de l’edifici que ella 
havia cedit al Patronat Tolrà.  

Els alumnes, coordinats per la 
seva tutora,  van organitzar el recor-
regut, la decoració i les pistes i pro-
ves que es realitzaven al llarg del joc. 
La inscripció va ser un èxit, perquè, 
de seguida van quedar reservades 

FEDAC CASTELLAR | 4t D’ESo

EL CASAL | FinaL DE CuRS 

totes les places disponibles.  Dissab-
te, alumnes i professors van obrir les 
portes de l’escola, des de les 11 del 
matí fins a les 9 del vespre. El dia 
abans d’obrir, una vegada acabades 
les classes, els professors de l’esco-
la van inaugurar el joc.

Des de l’escola han assenyalat  
que “l’interessant és que el públic 
va ser molt divers: grups de pares 
sols, pares amb els fills menors de 
14 anys, grups d’alumnes d’ESO, 
algun grup d’exalumnes i també 
alguns grups de joves de fora de 
l’escola”.  Les valoracions dels par-
ticipants van ser molt positives. Tot-
hom coincidia a dir que estava molt 
ben organitzat, si es té en compte 
que tot estava ideat  per joves de 4t 
d’ESO. Els participants també co-
mentaven que les proves eren força 
difícils i entretingudes i que l’enginy 
de tot el muntatge els havia fet pas-
sar una hora molt divertida, tot co-
operant per resoldre els enigmes 
que trobaven al llarg del recorregut 
per algunes habitacions de l’escola.  
Des de l’escola s’ha apuntat que “el 
resultat va superar les expectati-
ves. Famílies i alumnes ja demanen 
repetir l’experiència”.  ||REDaCCiÓ

feina col·lectiva plena de talent, 
solidaritat i esforç”.

Així, l’acció de l’espectacle se 
situa al Madrid del 1922, una ciutat 
en plena efervescència cultural que 
rep la visita de la companyia parisina 
Estrellas de la Bohemia. Dels neguits i 
els somnis de joves escriptors, d’ac-
trius i ballarines que lluiten per des-
tacar de la línia del cor, de la joia com 
a màxima expressió artística i vital. 
De tot això ens parla, i ens esperona, 
la creació d’El Casal.

Com no podia ser de cap altra 
manera, la peça Bohemian Rhapsody 
de Queen va obrir Bohemia, un mun-
tatge cosit amb textos de Luces de Bo-
hemia de Valle Inclán, amb els ver-
sos de Joan Maragall, Miquel Martí 
i Pol, Ángel González, Pablo Neruda 
o Garcilaso de la Vega, entre d’altres. 
I tot,  esquitxat amb més melodies de 
Queen i d’Edith Piaf,  amb números 
musicals de Moulin Rouge,  Cabaret i 
Rent, i fins i tot la cançó que van por-
tar els televisius Alfred i Amaia a Eu-
rovisión: Tu canción.

Cal destacar que Bohemia ha 
estat creat i dirigit per Montse Ga-
tell, Elisabet Ramírez, Núria Solé i 
Alícia Rus, amb la col·laboració de 
Pilar Mota i Juana Pozo. Un colofó 
daurat per a un curs que gairebé toca 
a la seva fi.   

La quarta edició 
del projecte artístic 
‘Llámalo X’, dels 
alumnes d’El Casal 
enlluerna L’auditori

EL PiCAROL | hoSPitaL Sant joan DE DÉu

La llar d’infants El Picarol, juntament amb  CIM Esquí Club i l’AMPA de l’esco-
la Anton i Dolta han estat els guanyadors del concurs de facebook de la Xo-
colatada solidària, una iniciativa impulsada per vuit entitats integrades per 
familiars de nens amb  càncer la recaptació de la qual  es donarà al laborato-
ri d’investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barce-
lona. La macroxocolatada es va fer el 15 de febrer, coincidint amb el Dia In-
ternacional del Càncer Infantil, i les millors fotos de la iniciativa que es van 
penjar a la xarxa van obtenir premi. Els pares varen participar pagant un ti-
quet per la xocolatada solidària. El passat dijous es va fer efectiu el premi que 
va consistir en una visita  a l’Hospital de Sant Joan de Déu i el repartiment de 
lots de  xocolates Blanxart.  ||REDACCIÓ

Guanyadors de la 
xocolatada solidària
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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.

Des de l’associació Cáritas Cas-
tellar fem una crida als castella-
rencs per aconseguir una cadira 
de rodes. 
Anteriorment, Creu Roja ens n’ha-
via cedit una però a hores d’ara ja 
no en tenim cap disponible. 
De manera habitual, ens hem tro-
bat casos d’alguns vilatans que ens 
han demanat una cadira de rodes 
per una necessitat puntual, per uns 
dies, i en aquest sentit ens agra-
daria poder continuar donant-los 
un cop de mà. 
No necessitem que sigui una cadira 
nova, pot ser de segona mà. L’únic 
requisit és que estigui en bon estat. 
Per tal de contactar amb Cáritas 
Castellar i fer-nos arribar la cadi-
ra de rodes, ens trobareu dimarts 
i dijous de 16h a 18h, al nostre local 
del c. Portugal.

Una cadira de rodes 
per a Cáritas Castellar 

 Cáritas Castellar  Pau Castellví*

n el seu discurs d’inves-
tidura del passat dilluns 
14 de maig, Quim Torra 
va fer una sentida refe-
rència als valors republi-

cans que –creu– determinaran si Cata-
lunya acaba aconseguint fer efectiva la 
República que el poble va demanar l’1 
d’octubre del 2017. Aquests valors són 
la llibertat, la igualtat i la fraternitat.La 
República necessita republicans per 
poder ser i els republicans s’entenen 
com a membres lliures i iguals d’una 
mateixa societat. Siguem republicans 
i siguem-ne més cada dia i la Repúbli-
ca, tard o d’hora, arribarà. Aquesta le-
gislatura no només intentarem restitu-
ir el govern legítim de Catalunya, exiliat 
i empresonat. També treballarem per 
aconseguir les llibertats que ens perto-
quen com a republicans. Exigim tant 
aquelles llibertats que sempre ens han 
privat, d’entre les quals la de ser sobi-
rans i propietaris del nostre destí, com 
aquella llibertat que ens dona l’estatut 
d’escollir el govern que ens vingui de 
gust, que teníem i que ens han aixafat 
il·legítimament. Ser republicà vol dir no 
deixar-nos endur per la por. A causa del 
soroll de l’entorn que ens envolta és fàcil 
confondre quina és la batalla més impor-
tant. La bilis dels polítics de Ciudadanos, 
el PP o el PSOE, podria fer que ens pen-
séssim que la batalla més important es 
lliura al Congrés o al Parlament. Sense 
dubte, aquella batalla és important. La 
més important, però, es lluita que succe-
eix dins cada una de les nostres ments. 

questa setmana, el raper 
Valtonyc recollia a Twit-
ter unes declaracions de 
Federico Jiménez Lo-
santos a l’emissora es-

radio en què el periodista literalment 
deia: “Hay aviones para bombarde-
ar Catalunya”. Aquesta declaració de 
Losantos, Valtonyc la va acompanyar 
amb el següent tuit: “La Audiencia Na-
cional da un plazo de 10 días a Jiménez 
Losantos para ingresar en prisión... Ah 
no, que es a mí”.
I és que justament es va fer públic di-
lluns passat que l’Audiència Nacional 
havia donat 10 dies a Valtonyc perquè 
entri a la presó, condemnat a 3 anys i 6 
mesos per unes lletres de cançons que 
el tribunal ha considerat enaltiment del 
terrorisme, calúmnies, injúries greus a 
la Corona i amenaces no condicionals. 

E
Siguem republicans

 Decidim Castellar

A
Valtonyc i Jiménez 
Losantos

Les elits polítiques, jurídiques i corpo-
ratives espanyoles estan utilitzant totes 
les armes al seu abast per fer-nos dub-
tar, per fer que els catalans ens pene-
dim del que hem fet i renunciem a tot. 
La mentalitat que impera a l’Espanya 
profunda, sembla, només entén el llen-
guatge de la humiliació (guanyar o per-
dre-ho tot). Aquesta mentalitat exigeix 
que fem un gran exercici de contrició 
col·lectiu que ens redueixi a un somni 
d’una nit d’estiu. Ser republicà vol dir 
plantar cara a les pròpies pors i no de-
sistir en el nostre clam de llibertat. Ser 
republicà també vol dir ser generosos i 
tenir fe els uns en els altres en una època 
on la gran intenció de l’elit política es-
panyola és que ens enfrontem els uns 
contra els altres. Hem de ser capaços 
de trobar en els nostres compatriotes 
cooperació i aixopluc en moments difí-
cils. Sense això, arriscar la pròpia lliber-
tat o el cos per portar a terme el man-
dat del poble –i hi ha polítics fent-ho a 
diari, a la presó– perd sentit. Un poble 
unit no és un poble que pensa el mateix 
sobre tot: no, que cadascú pensi el que 
vulgui. Un poble unit és un poble que, 
malgrat les seves diferències, és capaç 
de treballar coordinat i agermanat per 
tal de defensar la seva existència com a 
poble enfront l’ira d’un Estat que treu la 
seva única força dels deliris del seu pas-
sat i identitat imperials.Tal vegada les 
paraules de Quim Torra, 131è President 
de la Generalitat, quedessin diluïdes pel 
soroll dels cridaners. Però no perdem 
de vista el missatge que amagaven. Si 
som republicans enfront els grans rep-
tes, res podrà contra nosaltres. Siguem 
republicans i farem República.

*Alcaldable del Partit Demòcrata 

(PDeCAT) Castellar

Penso que les altres nacionalitats, 
com País Basc o Galícia no han estat 
tan maltractades com Catalunya 
pels diversos governs d’Espanya.
Quan veiem l’actitud sectària i dis-
criminatòria amb què hem estat 
tractats des del centralisme espa-
nyol, amb tan poc respecte i tan 
menyspreu arribem a la conclu-
sió que som encara l’última colò-
nia espanyola.
Quan reclamem els nostres drets 
culturals s’estranyen. Quan recla-
mem els mitjans econòmics que ens 
pertanyen, fan el sord.
Com que som pacíficis i pactistes se 
n’aprofiten. No ens serveix de res.
I com que no som militaristes, se-
gons el que decidim, ens amenacen 
amb l’exèrcit, diu la ministra, que 
és el garant. 
Ja va fer bé Portugal el seu dia!
Ah! Però jo intento no ser maso-
quista. M’esforço a no ser-ho i en-
tendre-ho. Per tant, protesto i em 
queixo tant com puc, verbalment i 
per escrit. Hi tinc tot el dret. Només 
faltaria. Jo amb quasi 90 sé el que 
he vist.
Servirà de res la meva protesta? 
Potser no. 
No soc il·lús. Soc conscient que soc 
només un gra de sorra. Però ningú 
té dret a no deixar-me queixar.
Penso, i ara m’alegra, que a Espa-
nya hi ha més “separadors” 
que separatistes. Ja és hora d’aca-
bar aquesta mala història! 

Catalunya, l’última 
colònia d’Espanya

 Antoni Comas

 Núria Raspall*

l raper Valtonyc, un 
jove mallorquí de 24 
anys que fa cançons 
reivindicatives i críti-
ques entrarà d’aquí a 

pocs dies a la presó, si és que quant 

E
De veritat?

passa a la pàgina 11

En l’edició de  L’ACTUAL del pas-
sat 11 de maig es recollia una infor-
mació sobre la xerrada que havia 
de tenir lloc dijous 17 de maig a 
càrrec de  la nutricionista Cristina 
Manyer. Per una errada en l’edició, 
no hi va aparèixer el lloc de la xer-
rada: la sala d’actes d’El Mirador.

Fe d’errades
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opinió

n aplec és una troba-
da de persones que 
sovint es desenvolu-
pa a l’aire lliure, en-
torn d’una temàtica 

i que se celebra arreu del territo-
ri. Originàriament tenia un origen 
eclesiàstic però en l’actualitat ha 
perdut la seva connotació religiosa 
i ha esdevingut una celebració de 
caire folklòric.
Avui, a Castellar, encara en celebrem 
d’aplecs, i cal destacar l’Aplec de 
Castellar Vell però temps enrere hi 
havia altres aplecs que tenien molta 
tradició i veneració; un d’aquests era 
a Les Arenes.
Les Arenes ha estat, des de segles 
enrere, un lloc de devoció on els ha-
bitants de Castellar i de Sant Feliu 
del Racó s’han dirigit per a demanar 
la intercessió de la Mare de Déu per 
fer front a sequeres i malalties. Els 
devots han anat, en qualsevol època 
de l’any, a donar gràcies per la inter-
cessió de la Mare de Déu en la cu-
ració d’algun familiar, per a la bona 
sort en el sorteig militar o per a de-
manar el naixement d’un fill en pare-
lles que feia temps que eren casades.
Cal fer un esment especial als ro-
miatges cap a l’ermita de Les Are-
nes per aconseguir l’advocació de la 
Mare de Déu per tal que, en temps de 
sequera, plogués. En aquests actes 
es reunien fidels tant de Sant Feliu 
del Racó com de Castellar, de Sant 
Llorenç Savall i d’altres poblacions 
que arribaven en processons presi-
dides per les autoritats civils i ecle-
siàstiques respectives. En aquests 
romiatges s’anava en processó i es 
recitaven rogatives demanant l’es-
perada aigua ja que cal tenir present 
que tant Castellar com altres pobles 

  Processó i aplec. || JOan munDet

Els antics Aplecs

U PLAçA MAJOR

SÍLViA SÁiZ
Arxivera Municipal

 ignasi Giménez*

na de les entitats més 
veteranes i estimades 
de la nostra vila, l’Es-
cola Nocturna, celebra 
aquest any el 75è ani-

versari. Inaugurada el 20 de setem-
bre de 1942, va començar a funcio-

U
L’Escola Nocturna, 75 
anys dedicada a Castellar

nar el 17 d’octubre d’aquell any amb 
20 alumnes i quatre mestres. Des de 
a les hores han passat per les seves 
aules centenars d’alumnes que con-
serven un gran record, tal com vaig 
poder copsar durant el dinar que van 
organitzar per celebrar l’aniversari 
el passat dissabte.
Eren temps de postguerra. Moltes 
famílies catalanes, i naturalment 
castellarenques, intentaven tirar en-
davant i havien de fer front a impor-
tants dificultats econòmiques. Era 
normal que moltes noies de classe 
treballadora, quan arribaven als 14 
anys, abandonessin els seus estudis 
per incorporar-se al món laboral i 
ajudar les seves famílies.
Amb l’esperit de donar suport a 
aquestes noies a l’hora de comple-
tar els seus estudis primaris i d’ofe-
rir-los la possibilitat de continuar 
amb la seva instrucció i elevar el 
seu nivell cultural, va néixer l’Esco-
la Nocturna de la ma d’Acció Catòli-
ca i el Centre Parroquial.
Segons expliquen, les classes es do-
naven de 6 a 9 del vespre i les més 
concorregudes eren les de llenceria 

del rodal tenien, encara a mitjans del 
segle XX, una base rural.
En els diferents goigs dedicats a la 
Mare de Déu de Les Arenes trobem 
frases que ens deixen veure les pe-
ticions i les consegüents concessi-
ons: “als qui amb bona devoció visi-
ten vostra capella (...) doneu-nos un 
bon remei en els mals de tota mena”. 
“Trencats, coixos i nefrítics, com les 
dones en mal part, en vos sempre hi 
han trobat consol i remei específic”. 
“En el temps de sequera vindrem tots 
en processó perquè vostra interces-
sió pluja sempre en ha donat”. “Si un 
malalt cau doblegat pel dolor i la ma-
lura, deu-li conhort” o “Els conreus de 
Sant Feliu, Castellar i Sant Llorenç, 
guardeu-los del cop dels vents, de 
l’embranzida del riu, de pedrega-
des d’estiu i d’excessives mullenes”.
En aquest ambient rural cal tenir 

present que ja a finals del segle XIX 
les campanes de l’església s’empra-
ven per invocar l’aigua o perquè evi-
tés el mal que aquesta pogués oca-
sionar a persones i collites; el toc 
de campanes era com en el d’un en-
terrament però amb un ritme més 
accelerat i es feia quan el cel mar-
cava tempesta, amb llamps i trons 
mentre es recitava una jaculatòria 
que deia: “Sant Marc, Santa Creu, 
Sant Bàrbara no ens deixeu” men-
tre a les cases s’encenien ciris que 
es posaven davant el Sant Crist o la 
Mare de Déu. 
També el salpàs, és a dir, aspergir 
una barreja de sal i aigua beneïda als 
portals de les cases i dels corrals de 
les masies on es tancaven les bèsties 
per protegir, tant a persones com a 
animals, de qualsevol malaltia i ad-
versitat també marcava la vida de 

Sant Esteve de Castellar la dècada 
dels anys vint del segle passat.
Un altre aplec molt popular, tradi-
cional i molt concorregut durant 
molts anys pels castellarencs és el 
de Togores que des de 1922 es cele-
bra quan arriba la primavera, con-
cretament el darrer cap de setma-
na del mes de maig a Sabadell; en 
aquest aplec la ballada de sardanes 
ha estat un tret determinant.
Finalment, l’Aplec de Sant Sebas-
tià de Montmajor, conegut popular-
ment com la Festa Major d’hivern si 
la celebració queia en diumenge, es 
celebrava al voltant del 20 de gener, 
en la coneguda com la setmana dels 
barbuts i tenia un aire marcadament 
popular. L’aplec reunia gent de tots 
els municipis del voltant de Sant Se-
bastià. De bon matí els castellarencs 
es reunien a la plaça Nova per arri-

bar a missa d’onze a l’ermita. Amenit-
zava l’aplec un conjunt musical amb 
gralles, flabiol i timbal. També es podia 
comprat el torrat, un quadrat de con-
fitura de codony cobert de massapà i 
arrebossat de sucre confeccionat ex-
pressament per a la diada i altres para-
des amb llaminadures i petits records 
també gaudien de gran èxit entre els 
assistents a l’aplec.
El dinar es feia a la Soleia: s’encenia el 
foc i es feien arrossos per donar pas 
a jocs o migdiades fins que un valset 
anunciava un ball que no durava gaire, 
només el temps de permetre la reunió 
general. A les quatre de la tarda es tor-
nava al poble i a l’alçada de l’Alzina Ba-
lladora es feia una parada per berenar 
i un petit ball. A la nit, al Coral, es cele-
brava el ball que posava el punt i final 
a la festa, llavors, un dels aplecs més 
importants de la comarca. 

i labors, tot i que també es feien cur-
sos de tall i confecció, planxa i cuina, 
i classes de cultura general, gramàti-
ca, aritmètica i mecanografia. Des-
taca també el paper que va jugar, en 
aquells moments d’immigració, en 
la integració de les noies arribades 
de fora de Catalunya.
L’Escola va anar transformant-se per 
adaptar-se a les necessitats de cada 
moment. A la dècada dels seixanta, 
per exemple, s’ensenyava batxillerat 
per a qui, per problemes d’horaris 
de la feina, no podia anar al col·legi i 
s’oferien classes de càlcul mercantil, 
idiomes, banca, brodat a màquina...
Actualment ha esdevingut una esco-
la de manualitats i lleure i ha intro-
duït noves classes adaptades a les 
demandes actuals: puntes de coixí, 
macramé, policromat, pintat sobre 
roba, cuina, ioga...
Des d’aquí m’agradaria retre un petit 
homenatge a totes les persones que 
han fet possible mantenir viva l’entitat 
al llarg d’aquets 75 anys sense perdre 
el seu esperit de col·laborador social.

*Alcalde

ha dit sempre que a l’Estat español 
no n’hi ha presos polítics? Doncs no 
entenc perquè els rostres pixelats 
d’unes persones van posar nervio-
sa a tanta gent, fins al punt d’haver 
de retirar una obra.
El director i el subdirector de la re-
vista “El Jueves”, seuran al banc dels 
acusats per haver publicat dos arti-
cles similars tant a l’edició en paper 
com a la web de la revista, sobre el 
consum de cocaïna dels policies espa-
nyols desplaçats a Catalunya pel refe-
rèndum de l’1-O. De veritat? Doncs sí, 
resulta que, segons la magistrada, els 
articles són una ofensa i una falta de 
respecte als membres dels Cos de la 
Policia Nacional que no se sustenten 
en cap tipus de base fàctica. Vaja, els 
policies es van sentir ofesos per unes 
vinyetes, però... crec que estem par-
lant dels mateixos policies que van 
atonyinar a tota mena de persones, 
independentment de l’edat i el sexe, 
que els esperaven assegudes a terra 
amb els braços enlaire, oi? Ofensa 
versus porres, ja veurem què resul-
ta més castigat. 
Sabem doncs, que no es pot parlar, opi-

nar, cantar, debatre, criticar, denun-
ciar o escriure. No quan de qui par-
les, opines, cantes, debats, critiques, 
denuncies o escriure, és bàsicament 
sobre la policia nacional o la Corona. 
Sabem que la llibertat d’expressió està 
en perill d’extinció i que si no fem res 
per evitar-ho, allò que tant ha costat 
d’aconseguir, desapareixerà per sem-
pre. Com diu aquella campanya “demà 
pots ser tu”. 

*Regidora d’ERC

surti aquest article encara no hi ha 
entrat. A la presó? de veritat? Doncs 
sí, resulta que ha escrit una cançó en 
la que amenaçava a la Corona i clar, ja 
sabem que en el país on ens ha tocat 
viure, una lletra suposadament ofen-
siva (això sí, només contra la Corona) 
és un delicte imperdonable que me-
reix presó. 
A St. Andreu de la Barca, a l’insti-
tut El Palau, hi ha diversos profes-
sors que han estat denunciats per 
delictes d’odi. Odi. De veritat? Doncs 
sí, resulta que van mirar d’explicar 
a classe què havia passat l’1 d’octu-
bre per poder-ne parlar entre tots, 
però algú es va sentir incòmode i els 
va denunciar. 
A la Fira Internacional d’Art Con-
temporani de Madrid, ARCO, fa uns 
mesos i per primera vegada en els 
36 anys d’existència de la fira, una 
obra d’art en va ser retirada. De ve-
ritat? Doncs sí, resulta que era una 
obra d’art que va ferir moltes sensi-
bilitats, perquè mostrava pixelats, 
els rostres d’una serie de persones 
sota el títol “Presos polítics a l’Espa-
nya contemporània”. Però... no se’ns 

ve de la pàgina 10
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Aquesta última temporada està sent molt 
prolífica per l’atletisme veterà del Club At-
lètic Castellar i els resultats de l’últim cap 
de setmana refermen la bona salut d’aques-
ta categoria per l’equip verd.

Després d’aconseguir multitud de 
victòries en proves individuals, els atle-
tes del CAC han aconseguit arrodonir 
un cap de setmana espectacular on han 
copat podis de campionats d’Espanya i 
de Catalunya.

Chema Cañadas va aconseguir el 
bronze als campionats d’Espanya Màster 
M40, “un dels grans resultats de la his-
tòria del Club Atlètic Castellar” segons 
s’indica des de fonts del club.

 Als Campionats d’Espanya celebrats 
a Gavà (Baix Llobregat), l’atleta aconse-
guia el tercer esglaó del podi als 10.000 
metres (32:57.06), pel darrere de l’olím-
pic Jose Luís Blanco (32:36.36) del CA La 
Sansi i d’Òscar Rodríguez (32:54.88) del 
CE Mossos d’Esquadra. Aquesta medalla 
ve a ser el colofó de Cañadas a l’excel·lent 
temporada que està fent, on domina les 
disciplines del mig-fons i obstacles, però 
també ha aconseguit fites destacades en 
ultrafons de muntanya.

D’altra banda, Josep Obrador, un 
dels altres atletes màster del club en mi-
llor forma, va aconseguir també el tercer 
lloc en els 10 km marxa del campionat de 
Catalunya M45. La prova disputada a Mon-
tornès del Vallès va aplegar als millors cor-

Els veterans del CaC, a l’alça

Chema Cañadas, primer per la dreta, al podi de la prova dels 10.000 metres a Gavà. ||ceDiDa

jornada històrica per 
l’atletisme castellarenc  
amb podis per a 
Cañadas, obrador i Real

 Albert San Andrés

redors de l’especialitat i tot i ser especialis-
ta en distàncies més curtes, el marxador 
va aguantar l’alt ritme de cursa imposat 
pel guanyador, l’atleta de l’ISS L’Hospita-
let, Jesús Ángel García Bragado (45:26.1), 
campió del món a Stuttgart’93 dels 50 km 
marxa. Obrador (51:23.4) no aconseguia su-
perar a l’atleta local David Pueyo (49:04.1), 
però avantatjava en 30 segons al quart clas-
sificat, Fernando Flores (CA Tarragona).

El tercer èxit del club, va arribar de 
la mà de Manolo Real, soci del CAC, tot i 
participar a l’Estels del Sud sota els co-
lors del Centre Excursionista Llorençà, 
de Sant Llorenç Savall.

La quarta edició de l’ultratrail va 
haver de ser neutralitzada a causa del fort 
temporal de pluja, baixa temperatura, vent 
i boira que van envair la major part del 

del CAC han 
aconseguit 

medalles als 
campionats 
d’Espanya i 
Catalunya

ATLETES

3
parc natural d’Els Ports, a la Terra Alta.

Tot i no acabar a l’ajuntament d’Ar-
nes per la neutralització al km 63, Real 
(12:10.11) va aconseguir la victòria en ca-
tegoria Màster Plus (més de 60 anys), pel 
davant d’Enric Sabaté (12:56.08) del CE 
Alpicat i de Salvador Reig (13:58.43) del 
CE Sant Quirze.

Real, tot un expert en llarga distàn-
cia, encara manté el rècord absolut del 
CAC als 100 km.

En un cap de setmana amb èxits més 
que notables, el club verd també va ser-hi 
present als Campionats de Catalunya per 
equips de promoció, amb un total de sis 
equips. Els resultats més destacats van 
ser la victòria en llançament de pes  aleví 
de Laia Rivera, el tercer d’Èric Sánchez 
en disc i d’Àlex Fernández en alçada. 

ED. FÍSiCA | j. aL atLEtiSmo

El Sant Esteve 
acaba en 12a 
posició

L’escola Sant Esteve de Castellar 
del Vallès va acabar en una meri-
tòria 12a posició absoluta a les jor-
nades Jugando al atletismo, orga-
nitzades per la Real Federación 
Española de Atletismo.
 Laia Arderius, Laia Romero, Carla 
Serral, Zoe Tello, Martina Aguas-
ca i el professor d’educació física 
del centre, Jonathan Granados, 
van representar a Catalunya jun-
tament amb l’Escola Joan Mara-
gall de Sant Cugat -guanyadora 
absoluta de l’esdeveniment- a la 
XIV edició del torneig nacional 
Jugando al Atletismo, disputat a 
Llorca (Múrcia).
Les cinc noies acabaven en ter-
cera posició de la fase classifica-
tòria, on van haver de lluitar a la 
següent fase per la  9a a la 12a po-
sició, on van aconseguir el quart 
lloc i la 12a final.
El diumenge es va fer una mos-
tra de productes de la vila amb la 
col·laboració de Casé, Cárnicas 
Merche i Peixos Marina.  || a.s.a.

esportiu per la “dedicació a l’esport 
i la trajectòria” atorgada per la real 
federación española de taekwondo.
el màxim responsable del gimnàs de 
castellar, dedicat a aquest esport du-
rant més de 44 anys, va rebre el premi, 
però, de la mà del president de la 

el sabon del club taekwondo World, 
Kiko de la rosa, va rebre la setmana 
passada la medalla de bronze al mèrit 

federació catalana, antonio toledo (a 
la dreta de la foto), i del vicepresident 
francisco venzala (a l’esquerra), en 
representació de l’espanyola. “estic 
molt agraït pel premi i per totes les 
felicitacions rebudes a tot arreu” va 
explicar el mestre De la rosa. 

Kiko De La Rosa, medalla 
de bronze al mèrit esportiu
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El partit entre el CF Mollet i la UE 
Castellar (3-0) no passarà a la histò-
ria per ser un dels millors del conjunt 
de Juan Antonio Roldán. Tot i compe-
tir a la primera part, un gol matiner a 
la segona, feia abaixar els braços als 
blanc-i-vermells, enfront d’un rival 
davant enfront de l’última oportuni-
tat de salvar la categoria.

El derbi vallesà va presentar dues 
cares. Davant del neguit de l’equip d’Al-
berto Manga i la tranquil·litat dels de 
Roldán, descendits fa quatre jorna-
des, deixava un ventall d’opcions molt 
obert a la primera part, on els visitants 
gaudien de tres ocasions clares que no 
aconseguien materialitzar, per dos 
dels locals que s’estavellaven davant 
del porter Alberto Serrano.

Amb empat a zero al descans,  
David Castro aconseguia el primer gol 
pels locals, que deixava sense ànims als 
blanc-i-vermells.

“Als últims partits hem estat 
bé i molt competitius, però en aquest 
vam abaixar els braços després del 
primer gol”, va assenyalar el tècnic 
de la UE Castellar, afegint que “es va 

El CF mollet s’emporta 
l’últim derbi de 1a Catalana

David López en una jugada atacant, en una imatge d’arxiu. || a. san anDrés

Els castellarencs aguanten els primer 45 minuts al germans gonzalvo

veure un partit entre dos equips, 
un dels quals es jugava la vida i l’al-
tre que només es jugava l’honra i la 
dignitat”.

Els de Castellar només arribaven 
una vegada amb perill a la porteria de 
Pol Flores, mentre que el central ar-
gentí Juanma Viale, un històric del fut-

FUTbOL | 1a CataLana

bol català -va ser campió de lliga a 2a B 
amb el CE L’Hospitalet la 2012-13- acon-
seguia el segon al 52 i Manuel Vílchez 
sentenciava set minuts després. 

La UE Castellar disputarà l’últim 
partit de la temporada al Pepín Valls 
enfront del Montcada, aquest dissabte 
a les 18:30 h.  || a. san anDrés

 Albert San Andrés

L’HC Castellar va visitar la difícil pista del CP Bell-lloc el passat divendres 
a la nit i, després d’una ratxa de tres partits seguits guanyats, va ensopegar 
(7-3). Per a l’ocasió, els locals van esperar els granes amb el pavelló convertit 
en una olla a pressió, conscients que en el partit els dos equips es jugaven la 
categoria. Lamentablement, durant tot l’enfrontament, la graderia va faltar 
el respecte amb constants càntics i insults dirigits als jugadors del Castellar. 
L’afició local no va estar a l’alçada del seu gran equip, el Bell-lloc.

La vesprada a Lleida no podia començar pitjor per l’equip dirigit per 
Fidel Truyols. A l’escalfament, Xavi Vernet es va tòrcer el turmell i, lesionat, 
se li va fer impossible jugar el partit. En lloc seu, Gerard Galván, que portava 
un mes sense cordar-se els patins també per lesió, i que a priori es va despla-
çar només per animar els seus companys d’equip, es va posar la indumentà-
ria de Vernet i va disputar uns minuts com a segon recanvi.

Als primers minuts, el partit es va posar d’esquena pel Castellar. L’ar-
rencada del Bell-lloc va ser molt intensa i, molt perillós en les segones jugades 
a dins l’àrea, va aprofitar un mal rebuig a dins l’àrea dels granes per obrir la 
llauna, quan s’havien jugat poc més de 5 minuts. Els granes van haver d’es-
perar a la segona part per sucar (1-1) amb gol de Jordi Vegas.

Després del lluitat empat, el Bell-lloc, només posar en joc la pilota, feia 
un llançament des de l’epicentre de la pista, amb un davanter que destorba-
va la visió de Sergio Ruiz. No va poder aturar la pilota. Els locals tornaven a 
avançar-se.

Tant per un equip com per l’altre, l’arbitratge, potser influenciat per 
la constant pressió de la graderia, va estar molt imprecís. Durant la segona 
part, va repartir un penal i una targeta blava per cada equip, a més dels llan-
çaments de faltes directes per acumulació de faltes. Vegas va aprofitar el 
rebot de la pena màxima per empatar el partit. I acte seguit el Castellar es va 
avançar per primera vegada a l’enfrontament, 2 a 3, amb un gol de Tantinyà.

Només va ser necessari afluixar un moment, però, en què es va notar la 
falta d’oxigen dels jugadors, perquè el Bell-lloc estimbés les possibilitats del 
Castellar. El 3 a 3 va arribar per una jugada desafortunada pels visitants i va 
ser decisiu. Els lleidatans van aconseguir trencar l’estabilitat dels granes i, 
amb el partit trencat, van aconseguir el 7 a 3 final.  || guillem plans

L’hC Castellar manté 
el suspens fins el final

Sergio Ruiz no va poder evitar la golejada davant del bell-lloc. || a.san anDrés

hOQUEi | 1a catalana

Xavi Calm, de promoció

La UE Cornellà, equip on el tècnic castellarenc Xavi Calm (segon 
per la dreta a la foto) exerceix de segon entrenador de Jordi Roger, 
ha aconseguit la classificació per jugar la promoció d’ascens a Sego-
na Divisió. Els de Cornellà aconsegueixen la fita per primera vegada 
a la història i s’enfrontaran a la primera eliminatòria al Sporting de 
Gijón B, la reputada pedrera de Mareo. Després de 25 jornades en 
zona de play-off, els verds ho van certificar a l’última jornada i s’en-
frontaran al “típic filial que és molt ràpid, amb molta mobilitat i 
una bona circulació de pilota” com admet Calm. 

MéS FUTbOL | aSCEnS a 2a DiViSiÓ
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Santi Ramos prenent la sortida d’una de les etapes de la prova. || ceDiDa

Carlos hidalgo després de gravar el vídeo diari per a youtube d’una etapa. || ceDiDa

Cristina iniesta camina per una de les zones de dunes del Sahara. || ceDiDa

El desafiament de tres
titans de la bicicleta

La Gaes Titan Desert by Garmin passa per 
ser una de les curses ciclistes en bicicleta 
de muntanya més dures del món. Amb 13 
edicions disputades, la cursa s’ha conver-
tit en un dels reptes més importants per ci-
clistes amateurs i professionals. Tres cas-
tellarencs han participat en l’edició 2018 
aconseguint acabar la prova de 619 km pel 
desert del Sàhara.

La cursa del desert s’ha convertit en 
els últims anys en un autèntic fenomen de 
masses. Nascuda al 2006 i dividida en sis 
etapes, ja són més de 5000 els participants 
d’aquesta prova d’MTB i als últims anys la 
cobertura mediàtica s’ha triplicat, podent 
veure fins-hi tot, resums de la prova a ca-
nals com Esports3 o Teledeporte, al més 
pur estil del Ral·li Dakar, el referent més 
clar de la disciplina. No és casualitat que 
la Amaury Sport Organisation (ASO) -que 
organitza el Dakar- sigui juntament amb 
RPM qui gestiona aquesta prova. Emisores 
de ràdio, diaris o pàgines web es fan ressò 
d’una de les curses ciclistes en MTB més 
dures del món.

L’esperit de superació i posar-se a 
prova a un mateix, fan que acabar la prova 
sigui el premi més buscat pels més de 600 
participants d’aquesta edició, on només 
546 aconseguien arribar a la línia de meta, 
tres d’ells castellarencs.

Carlos Hidalgo, aconseguia una plaça 
per sorteig que el permetia tornar per quar-
ta vegada (2013,14 i 17) per treure’s l’espina 
de no poder acabar a les últimes dues edi-
cions on va participar. El del CC Castellar 
- Bike Tolrà ho feia sota l’auspici de l’equip 
Club Garmin Titan Team. Hidalgo era el més 
jove dels castellarencs, però amb només 24 
anys la seva experiència a la prova és bru-
tal. Una prova que va explicar diàriament 
amb vídeos al seu canal de youtube.com/
thepersontube.

Cristina Iniesta provava amb l’equip 
Domenica de Barcelona, un ‘team’ format 
per tres desenes de dones i amb el suport 
de la botiga barcelonina. Amb 30 anys, la 
Cristina volia conèixer en la seva pell el què 
és arribar al final en un repte com aquest, 
un temps després de tornar a practicar 
el ciclisme amb assiduïtat després de ser 
mare. Ciclista experta en muntanya, la del 
DimensionTri es va preparar a conscièn-
cia amb l’entrenador del club, Àlex Real.

Santi Ramos (Cicles Berenguer) no 
necessita gaire presentació: és un ‘Titan 
Legend’. Conegut com a ‘Santi Titan’ a les 
xarxes, va aconseguir el títol de ‘Legend’, 
després d’haver recorregut més de 3.500 
km pel desert, motiu pel qual llueix un ta-
tuatge amb el logotip de la prova al canell 
esquerre. L’idil·li del Santi amb la prova és 
una història de superació, ja que en l’edició 
de 2013, la segona que feia, va patir un greu 
accident que el va deixar amb una invalide-
sa a la clavícula.

Tot i això, amb la d’aquest any, aquest 

CiCLiSME | titan DESERt

  Albert San Andrés

iNiESTA: 
“vaig patir molt, 
però dies després 
tornaria de nou a la 
cursa” 

hiDALGO: 
“vull tornar 
per intentar 
aconseguir un 
top50” 

RAMOS: 
“ara el repte és 
fer els 5000 km 
per aconseguir el 
‘titan platinium”

Els castellarencs Carlos hidalgo, Cristina iniesta i 
Santi Ramos van acabar la dura prova del desert

tità del desert de 50 anys, ja va per la setena 
participació en la prova (del 2012 al 2018) i 
és un dels participants més reconeixibles, 
ja que el seu carisma i la seva alçada no el 
fa passar desapercebut.

“En aquesta edició el canvi del clima 
ha estat un dels principals canvis. Hem 
passat de gairebé 50 graus a fer-ho amb 
poc més de 20. Soc un amant de la calor i 
veure com els participants van caient. Ha 
estat una edició diferent” explica Ramos 
sobre una faceta on Hidalgo també remar-
ca que “és molt diferent poder descansar 
bé després d’acabar l’etapa. És d’agrair, 
ja que això et permet recuperar millor”.

El dia a dia d’un tità és força semblant 
al d’un ciclista professional: en peu des de 
les 6 de la matinada i amb 30 minuts per a 
recollir les pertinences i 30 més per a carre-
gar-les al camió de l’organització i esmorzar.

Poc després la recollida obligatòria 
del tres litres d’aigua i el control de signa-
tures, per a recollir la bicicleta i a les 8 del 
matí arribar a la línia de sortida.

L’arribada, al voltant de les 17 h, era 
el moment d’entrega del roadbook de l’eta-
pa i de recollir el de la següent, per descan-
sar, estirar els músculs i preparar el sopar 
a les 19 h. Una hora després, el briefing de 
la següent etapa i a les 21 h, tot preparat 
per a descansar.

Els tres castellarencs van ressaltar la 
duresa del recorregut on els dos primers 
dies d’etapa de muntanya van ser “molt 
durs” per a Ramos, ja que no és el seu es-
cenari preferit. Tot i això, Hidalgo també 
destaca les etapes de navegació on “si no 
portes físio ni mecànic és fàcil caure o 
cometre errors”. Iniesta confessa ser més 
de muntanya i es va divertir “molt” a les 
etapes de l’Atlas.

La debutant explica que “no et fas a 
la idea del que és, fins que no ho veus. No 
ho valores com és realment. Només tenia 
present acabar. Psicològicament és molt 
dur i es pot arribar a fer monòton en les 
etapes de desert, on sembla que no avan-
cis res, amb un paisatge sempre igual”.

Hidalgo va ser el millor a la classifi-
cació final, aconseguint el 135è lloc (129 en 
masculí i 49 a Élite), mentre que Ramos 
acabava en la 354a posició (335 en masculí 
i 54è en Màster 50). Iniesta era la 400 ab-
soluta (27a femenina i 17 a F-Élite) i entra-
va a meta l’últim dia, juntament amb totes 
les integrants del Domenica: “vam tenir 
molta companyonia en l’àmbit femení”, 
mentre canvia d’opinió i confessa que tot i 
“no voler tornar després d’acabar, ara, 
ja he canviat i no descarto tornar” a una 
cursa on Ramos vol tornar el pròxim any 
per convertir-se en ‘Titan Platinium’ (su-
mant més de 5000 km), tot i que encara no 
té clar si serà la seva última participació.

Hidalgo va un pas més enllà i es mos-
tra molt ambiciós per la pròxima edició, on 
li agradaria millorar el resultat final, acon-
seguint un Top50. Els tres castellarencs es 
converteixen en titans de la bicicleta, ha-
vent aconseguit un repte a l’abast de pocs. 

El desert és l’escenari de la prova per etapes en MTb, més exigent del món. || t. Desert
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Després de certificar matemàtica-
ment les posicions de play-off d’as-
cens, el CB Castellar va trencar la 
ratxa de sis victòries consecutives 
amb una derrota al camp del Co-
llblanc-Torrassa (90-79), equip que 
va certificar amb una derrota a la jor-

Derrota dels groc-i-negres 
i l’aESE es proclama campió

Els de Raúl jodra 
perden les opcions 
de la primera plaça

nada anterior, aquesta fita dels cas-
tellarencs. Els de Raúl Jodra, fluixos 
en defensa i relaxats, van perdre un 
partit intrascendent, esperant ja l’ar-
ribada de la promoció per aconseguir 
l’ascens a Copa Catalunya.

Els blaus van fer-se forts sota 
cistella, en un partit on Jodra no va 
poder comptar amb el pívot Jordi Na-
varro ni amb Lluís Tejedor.

Els locals mostraven el desig de 
victòria amb un parcial inicial de 12-2, 
que decantava la balança. Al segon 
període, els castellarencs desperta-
ven i guanyaven l’anotació, arribant 

bàSQUET | 1a CataLana

10 punts per sota al descans (44-34).
Tot la segona part era força igua-

lada, però la renda del primer quart 
era definitiva pels de L’Hospitalet, que 
s’emportaven el partit per 11 punts de 
diferència.

“Aquest ha estat un partit que 
ens ha de fer veure en què hem de 
millorar pensant en les fases. A ni-
vell de classificació no ens afecta 
la derrota, però ens fa estar aler-
ta per millorar ens alguns aspec-
tes, si volem aconseguir lluitar per 
l’ascens” va explicar el tècnic caste-
llarenc Raúl Jodra.  || a.san anDrés

Albert Germà al partit d’anada enfront del Collblanc-Torrassa b de L’hospitalet. || a. san anDrés

El copilot castellarenc Arnau Pa-
rera segueix en ratxa a la copa mo-
nomarca de la Focuxtreme i aquest 
cap de setmana va aconseguir el 
segon podi de la temporada al Ral-
li de Bellpuig, fent parella amb Fer-
nando Eguren. L’altre pilot de Cas-
tellar, Iván Alba, no va poder acabar 
el ral·li per avaria mecànica.

Després d’aconseguir la vic-
tòria sobre l’asfalt d’Igualada, la 
dupla sortia per totes i al primer 
tram aconseguien la segona posi-
ció a 1,6 segons del líder, sumant la 
tercera plaça al segon i la segona al 
tercer. Després de patir una peti-
ta sortida, quan havien millorat el 
crono. Al quart van patir una peti-
ta sortida de pista, després de fer 
un recte, però només perdien 1,2 se-
gons respecte a la primera passa-
da, acabant sisens. En l’últim tram, 

van intentar recuperar el temps 
perdut, però acabaven en tercera 
posició a dos segons del guanyador.

Iván Alba, copilotat per Al-
berto Gil, havia d’abandonar al ter-
cer tram per una avaria mecànica 
al seu Ford Focus, en el que era el 
seu debut aquesta temporada a la 
copa monomarca.

Aleix Solà i Marc Sauleda 
eren els guanyadors -van aconse-
guir la segona plaça a Igualada- pel 
que el campionat queda molt igua-
lat, amb el lideratge de Solà-Sau-
leda amb 81 punts, pels 74 d’Egu-
ren-Parera.

La tercera prova del campi-
onat serà el Ral·li de la Llana de 
Sabadell, en substitució del Ral-
li d’Osona, motiu pel qual els dos 
del Motor Club Sabadell correran 
a casa.  || a. san anDrés

Segon podi d’Eguren i 
Parera a la Focuxtreme

Eguren i Parera sobre la sorra de bellpuig (Lleida). || c. Oria

MOTOR | FoCuXtREmE
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Sergio Kovacs, segon a Portugal
El gimnasta castellarenc signa una excel·lent actuació 
a Porto, quedant-se a les portes de la victòria

El gimnasta castellarenc Sergio Kovacs va acon-
seguir la segona posició al torneig internacional 
de gimnàstica de Porto, després de classificar-se 
als sis aparells i aconseguir guanyar en terra i 
salt. Després d’una llarga temporada on les lesi-
ons no han deixat seguir brillat al jove gimnasta, 
el del CG Sant Boi va quallar una excel·lent actu-

ació al Gymsport 2018 de Matosinhos, molt a prop 
de Porto. Ja en categoria juvenil, Kovacs segueix 
amb una progressió de vertigen en l’esport, pos-
tulant-se com a una de les grans promeses de la 
gimnàstica artística catalana i espanyola, sempre 
que la burocràcia li permeti participar amb nor-
malitat als campionats espanyols.  || a. san anDrés

GiMNàSTiCA | intERnaCionaL

L’ISUR terrassenc, equip que va aconseguir l’ascens fa 
dues temporades juntament amb el FS Castellar, va tenir 
seriosos dubtes enfront d’un voluntariós FS Farmàcia 
Yangüela Castellar, al que van superar per 5-3 en l’avante-
penúltim partit dels de Darío Martínez a Tercera Divisió.

Tot i avançar-se al marcador amb un gol de Martí 
Filella al minut sis, els egarencs capgiraven el resultat 
abans d’arribar al descans (Abel Ruiz al 9’ i Dani Her-
nández al 14’). Albert López empatava pels de Martínez 
al 24’  i amb la necessitat d’aconseguir els tres punts, els 
locals trigaven 11 minuts a superar Antonio Castillo, per 
manar fins al final, amb tres gols gairebé en minuts con-
secutius entre el minut 31 i el 35. Pels taronges, David Re-
casens retallava a l’últim minut, però era el líder qui fi-
nalment sumava uns necessitats tres punts, en un partit 
on els castellarencs no es jugaven res.  || a. san anDrés

El líder dubta davant d’un 
correcte FS Castellar (5-3)

FUTSAL | 3A DiViSió

El FS Castellar en una imatge d’arxiu d’un partit al Joaquim blume. || JOsep

FUTbOL (UE Castellar)

DiSSAbTE 19 MAiG
Pepín Valls
09:00    cadet c – lliçà de vall
11:00    aleví D – ef Barberà
12:00    benjamí a – can fatjó
12:30    aleví B – roureda vDf
14:15    infantil B  – sant quirze
16:00    juvenil B – ef sabadell
18:30    amateur a – san Juan

Partits a fora
09:45   c. sabadellès -  benjamí B 
10:15   roureda vDf -  aleví a
11:15   Juan xxiii cs -  aleví c 
11:30   Oar gràcia -  benjamí c 
15:00   torelló cf -  fem cadet infantil
18:45   mercantil -  fem juvenil cadet

DiUMENGE 20 MAiG
Pepín Valls
10:00    benjamí D – J. 25 septiembre
10:00    aleví e – natació terrassa
11:30    fem aleví benj – cerdanyola 
11:30    aleví B – pB sant cugat
13:00    infantil c – ripollet cf
15:30    cadet B – sant quirze 

Partits a fora
10:00   tibidabo tr -  benjamí e 
10:00   pB castellbisbal -  aleví f 
11:30   ef sabadell -  infantil a 
12:30   can rull r. t. cfu -  juvenil a 
14:30   sant quirze -  cadet a 

AGENDA
DEL 18 aL 24 DE maig

bàSQUET (Cb Castellar)

DiSSAbTE 19 MAiG
Pavelló Puigverd
09:00    preinfantil  – martinenc
10:30    preinfantil fem – ces Bosco
16:30    cadet  – ce sant nicolau

Partits a fora
09:00   manyanet -  premini 
09:30   Bm viladecans -  premini 

DiUMENGE 20 MAiG
Pavelló Puigverd
09:30    preinfantil  – ue sant cugat
10:30    mini  – ceB sant Jordi
19:00    sènior a  – ue claret

Partits a fora
09:30   cn terrassa -  cadet fem
10:45   cB canet -  sots 25 fem
19:45   Bàsquet pia  -  sènior B 

FUTSAL (FS Castellar)

DiSSAbTE 19 MAiG
Pavelló Joaquim blume
15:15   infantil b – terrassa FC
16:30   cadet a – Cardedeu FS
18:30   sènior a – montsant FS

Partits a fora
09:00   Escola Pia – aleví b
10:00   Escola Pia –  juvenil b
13:00   Vacarisses CE –  cadet b
19:00   Franciscans – sènior b

DiUMENGE 20 MAiG
Pavelló Joaquim blume
10:00    aleví a – natació Sabadell 
11:15    infantil a – S. Perpètua
12:30    juvenil a – isur FS

hOQUEi (hC Castellar)

DiSSAbTE 19 MAiG
Pavelló Dani Pedrosa 
15:00   iniciació a – CP olesa 
16:00   benjamí – Caldes 
17:00   prebenjamí b – Ch arenys 
18:00   aleví a – Caldes 
20:00   infantil b – CP Vic
 
Partits a fora
10:00  CP Vilanova -  prebenjamí a 
10:00  hC Sant just -  infantil a 
17:30  CP Voltregà -  juvenil 
18:15  CPh olot -  aleví b 

DiUMENGE 20 MAiG
Pavelló Dani Pedrosa 
19:00   sènior 1 cat – CE Vendrell

farners - la Jonquera 3-3
can vidalet - llagostera B 2-0
fe grama - sant cugat 2-1
cardedeu - sabadell B 3-0
Júpiter - lloret 2-2
san Juan m. - Banyoles  0-2
manresa - montañesa 0-1
manlleu - vic 0-4
Mollet - UE Castellar 3-0

vendrell - reus ploms 9-6
bell-lloc - hC Castellar 7-3
andorra - santa perpètua 6-6
masquefa - cerdanyola 2-5
sant cugat - reus Deportiu 4-6
sentmenat - riudebitlles 5-2
sant Just - monjos 3-3
caldes - Juneda 6-1

montsant - lliçà 4-3
premià - mataró 6-4
estel - sant Joan 2-4
arrahona - sant cugat 2-1
arrels - vacarisses 7-6
iSUR - FS Castellar 5-3
ripollet - lloret 3-1
fe grama - montcada 4-1

FUTbOL FUTbOL SALA bàSQUET hOQUEi PATiNS
1a CataLana · gRuP i · j32 tERCERa DiViSiÓ · gRuP i · j28 1a CataLana· gRuP ii · j29 1a CataLana · gRuP b · j29

fe grama 72 32 22 6 4
ce manresa 60 32 18 6 8
cf can vidalet 54 32 14 12 6
vic uec 51 32 13 12 7
cf montañesa 51 32 14 9 9
aec manlleu 48 32 13 9 10
ce farners 47 32 14 5 13
ue la Jonquera 43 32 11 10 11
ue llagostera B 43 32 11 10 11
san Juan at. de m.  43 32 12 7 13
ce Júpiter 42 32 11 9 12
ce Banyoles 38 32 10 8 14
fc cardedeu 37 32 10 7 15
sant cugat fc 37 32 9 10 13
ce sabadell B 37 32 10 7 15
cf lloret 36 32 9 9 14
cf mollet 36 32 10 6 16
UE Castellar 15 32 3 6 23

isur fs 68 28 21 5 2
ripollet fs 65 28 21 2 5
cfs montcada 52 28 16 4 8
fe grama 49 28 14 7 7
fs montsant 46 28 14 4 10
estel vallseca 43 28 13 4 11
ce vacarisses 42 28 12 6 10
arrels, a.e.f.s.,a 42 28 12 6 10
sant Joan de v. fs 38 28 10 8 10
cfs c. de mataró 37 28 11 4 13
g. arrahona fsc  36 28 11 3 14
premià de mar cfs 34 28 11 1 16
sant cugat fs 27 28 8 3 17
lloret - costa Brava 27 28 9 0 19
futsal lliçà d’a. 22 28 6 4 18
FS Castellar 11 28 2 5 21

aese  29 24 5
Cb Castellar   29 22 7
collblanc-torrassa B 29 20 9
Bàsket almeda  29 19 10
Bàsquet sant Boi  29 19 10
cB gavà  29 16 13
cB la palma  29 15 14
ue claret  29 15 14
sedis Hidrology  29 15 14
cB prat  29 13 16
cB roser B  29 10 19
Bc tecla sala  29 10 19
nou Bàsquet Olesa  29 10 19
Bc sant Joan Despí  29 8 21
cB viladecans a  29 8 21
Jac sants B  29 8 21

CLASSiFiCACió  PJ PG PPCLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP

cn reus ploms 65 29 20 5 4
ll-llista Juneda 56 29 18 3 8
Hc sant Just 53 29 16 5 8
reus Deportiu 53 29 17 2 10
Hc sentmenat 53 29 17 2 10
cerdanyola cH 52 29 16 4 9
ce vendrell 48 29 14 6 9
cH s. perpètua 39 29 11 6 12
cp Bell-lloc 38 29 12 2 15
pHc sant cugat 37 29 11 4 14
cp monjos 35 29 11 2 16
hC Castellar 32 29 10 2 17
caldes m. 31 29 9 4 16
andorra Hc 30 29 8 6 15
cp riudebitlles 30 29 8 6 15
cp masquefa 11 29 2 5 22

tecla sala - prat 55-77
Olesa - roser 55-57
gavà - sant Joan Despí 66-56
aese - sant Boi 65-47
claret - la palma 79-60
Collblanc b - Cb Castellar 90-79
almeda - viladecans 61-59
sedis - Jac sants B 70-68

TENiS TAULA (ATTC Castellar)

DiUMENGE 20 MAiG
Partits a fora 
17:00   Ctt Ripollet - att 
Castellar sènior 3ª
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cultura biblioteques

La Farmàcia yangüela 
oferirà una xerrada al 
voltant de l’orgasme femení

el proper dimarts, 22 de maig, a les 
17.30 h, la farmàcia Yangüela ha 
programat la xerrada“Orgasme fe-

mení”,  a càrrec de la sexòloga marta 
garcia. s’intentarà donar resposta 
a preguntes com aquestes: Hi ha di-
ferents tipus d’orgasmes?  per què 
hi ha dones que no aconsegueixen 
tenir-ne un? cal inscripció prèvia 
per assistir a la xerrada.

Focaccia fogonera per gau-
dir-ne tot el cap de setmana

aquesta setmana les fogoneres 
posen les mans a la massa per fer una 
recepta  ben fàcil. una focaccia ràpida, 
molt tova i perfecta per portar a qual-

sevol  sopar amb amics. en aquest cas, 
la faran de ceba, olives verdes i herbe-
tes variades per donar un toc especial 
a aquesta menja típica italiana. podeu 
veure’n el vídeo al web lactual.cat, 
al facebook i Youtube de l’actual i a 
les xarxes socials de quins fogons.

Dimarts passat, la Sala d’Actes va 
acollir una sessió al voltant del món 
de la il·lustració. Aquesta proposta 
neix del grup comarcal de bibliote-
ques infantils públiques del Vallès 
Occidental - Terrassa, on també hi 
participa la Biblioteca Municipal An-
toni Tort. Sota el paraigües ‘El fil de 
la literatura infantil i juvenil’, a Caste-
llar es va presentar un dels aspectes 
que s’inclou en aquest cicle i que es 
va titular ‘El fil de les il·lustracions’. 
Ja se n’havia fet un altre sobre ‘El fil 
de les editorials’, a Rubí, i el proper 
serà ‘El fil de les llibreries’, que es 
farà a Sant Cugat.

A la sessió, que es va iniciar a 
les 10 hores amb una visita a la Bibli-
oteca Municipal i que va seguir, a les 
10.30 h a la Sala d’Actes s’hi van reu-
nir 8 dels 13 il·lustradors que s’havien 
convidat. Hi van ser presents i van 
presentar la seva obra Anna Clari-
ana, Marta Cabrol, Bernat Muntés, 
Jaume Rovira, Joan Mundet, Kim 
Amate i Montse Rubió. 

Els il·lustradors van mostrar 
el seu entusiasme per la proposta, 
“que ens ha permès retrobar-nos 
amb altres companys de profes-
sió i conèixer-ne d’altres amb qui 
encara no havíem coincidit”, deia 
Cabrol. Precisament, Cabrol es mos-

trava molt contenta amb la proposta.
En aquesta ocasió, l’activitat 

es va portar a terme “amb la vo-
luntat de posar en contacte dife-
rents professionals del món de la 
il·lustració, així com també diver-
sos bibliotecaris que disposen de 
secció infantil als seu espai”, deia 
Carme Muñoz, directora de la Bibli-
oteca municipal.

Cari Martín Jiménez, directo-
ra de la biblioteca del Districte 4 de 
Terrassa i coordinadora del Grup Co-
marcal de Biblioteques Infantils Va-
llès Occidental - Terrassa  explicava 
que, “pels bibliotecaris, aquestes 
trobades són molt interessants per 
conèixer els diferents aspectes de 
la literatura infantil i poder pres-

L’statu quo de la il·lustració
il·lustradors de la 
comarca van debatre 
a Castellar sobre 
la seva professió

   Marina Antúnez

Al col·loqui també es va par-
lar de les noves possibilitats tècni-
ques que s’obren en el món del di-
buix amb l’arribada del digital. Tot i 
que no tots utilitzen aquesta tècnica, 
els qui la fan servir habitualment re-
coneixen que els ha facilitat la feina. 
Els il·lustradors tenen clar, però, que 
només és una eina. “Perquè enca-
ra que fem servir tècniques digi-
tals sempre busquem un dibuix 
de traç, que sembli analògic”. Hi 
ha il·lustradors que s’han passat al 
100% al digital, com el cas de l’Anna 
Clariana, gran defensora d’aquesta 
manera de treballar. Les tècniques 
digitals que els il·lustradors utilitzen 
simulen l’aquarel·la, el llapis, l’oli, 
l’acrílic i altres tècniques que, quan 
encara no hi havia el digital, s’utilit-
zaven per dibuixar. Montse Rubió, 
per exemple, explicava que “jo en-
cara faig servir només l’aquarel-
la perquè em nego a fer servir el 
Control + F que et permet tornar 
enrere, el fet que fins al final no sà-
pigues si la il·lustració quedarà bé 
és el que m’encanta, i això el digi-
tal no ho té”.

Els il·lustradors van reconèi-
xer que endinsar-se en altres disci-
plines els ha ajudat a millorar en la 
seva feina. Per exemple, fer ceràmi-
ca, escultura, treballar amb fusta o 
altres materials “ens permet una 
altra mirada, s’obre una altra pers-
pectiva”. El dibuix, per a ells, és al 
cap, més que a les mans. “Tenim una 
manera pròpia de veure el món i 
l’expressem a través del dibuix”.
La professió d’un il·lustrador és so-
litària, tot i que “a vegades ens de-
manen que anem a les escoles a 
presentar els nostres llibres, o bé 
a les biblioteques, i és una cosa que 
ens agrada molt”, afegia Cabrol.  

criure els llibres”.
La sessió va incloure, a més de 

la presentació de l’obra pròpia per 
part dels il·lustradors, un petit re-
frigeri a la mitja part i una taula ro-
dona posterior al voltant del món de 
la il·lustració.

Entre d’altres qüestions, es van 
tractar temes com la precarietat 
laboral que han d’assumir molts il-
lustradors, acceptant remuneraci-
ons molt per sota del que es paga 
a l’estranger. Els professionals del 
dibuix reivindiquen un tracte més 
just en la remuneració de la seva 
feina. “Encara que ens encanti, 
hauria d’estar més ben pagada, 
s’ha de valorar el nostre esforç i 
que som professionals”, apuntava 

Kim Amate.  “En aquest país hi ha 
molts il·lustradors i poca deman-
da”, afegien Rovira i Mundet. Es 
paga poc i de forma irregular. Van 
estar d’acord en el fet que treballar 
a l’estranger surt, sovint, més rendi-
ble. De fet, Mundet va explicar que fa 
encàrrecs per Itàlia, Cabrol per An-
glaterra, etc.

També es va abordar la qüestió 
de la relació amb les editorials. Se-
gons els il·lustradors, la majoria creu 
que pateixen una pressió excessiva 
de les editorials que els contracten 
i se’ls encarreguen només llibres de 
text i poca cosa més. “Això ens per-
met pagar el lloguer però no són 
feines tan creatives, són més me-
càniques”, deia Clariana

Taula rodona a la Sala d’Actes d’El Miradoramb els vuit il·lustradors assistents a ‘El fil de les il·lustracions’ || BiBliOteca
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Aquest proper dimecres, s’inicien a Cas-
tellar del Vallès les projeccions que acull 
en motiu del Festival Internacional de ci-
nema documental DocsBarcelona. Per 
primer cop, el municipi serà subseu del 
certamen, que té per objectiu apropar 
el cinema documental a la població. Cal 
Gorina, el Club Cinema Castellar Vallès, 
L’Aula d’Extensió Universitària i l’Ajun-
tament s’han adherit al projcte, amb 
el suprot de la Diputació, per encarre-
gar-se de la secció DocsBarcelona A Prop, 
que també visitarà les ciutats de Berga, 
Gavà, Granollers, La Garriga, Manre-
sa, Sant Andreu de la Barca i Vilafranca 
del Penedès. 

Les propostes que es projectaran a 
Castellar s’han repartit en tres dies. Di-
mecres 23 de maig s’ha previst el docu-
mental El Espanto, una cinta argentina 
del 2017 dirigida per Pablo Aparo i Martín 

Castellar acull tres documentals de festival
El municipi és una de les nou subseus del Festival internacional de cinema documental Docsbarcelona 2018

  Marina Antúnez

CiNEMA | DoCumEntaL

Benchimol. L’espectador es traslladarà 
a un poble de l’Argentina on les cures ca-
solanes substitueixen la medicina tradi-
cional. Els veïns són els qui tracten totes 
les malalties, excepte “El Espanto” que 
pateixen les dones i que només pot curar 

un ancià peculiar. 
Dijous 24 es projectarà Lladres de 

temps, un documental dirigit per Cosi-
ma Dannoritzer, coproducció catalana 
i francesa de l’any 2018, que parla sobre 
un recurs que tothom vol i que no és l’ai-

gua, ni el patroli ni els minerals rars, sinó 
el temps. 

Divendres 25 s’ha previst el darrer 
títol documental a Castellar, Wonderful Lo-
sers, a Different World. dirigit per Arünas 
Matelis i que compta amb la participació 
de Lituània, Itàlia, Bèlgica, Suissa, Irlan-
da, Espanya, Letònia i el Regne Unit. La 
proposta tracta sobre les persones que 
es troben darrere dels equips de l’elit del 
ciclisme mundial, uns lluitadors descone-
guts i uns veritables herois de les bicicle-
tes, que s’estavellen, s’aixequen i tornen a 
córrer. Una odissea que desvela una mi-
rada poc habitual dels “meravellosos per-
dedors” que sacrifiquen les seves carre-
res professionals per la glòria dels seus 
companys d’equip. 

Totes les projeccions començaran 
a les 20 hores i es faran en versió origi-
nal subtitulada en català i castellà. Les 
entrades tenen un preu de 5 euros (3 
euros, en cas de ser socis de les entitats 
convocants). 

SUbSEU 
castellar del 
vallès acull tres 
projeccions 

FiLMS 
es projecten ‘el 
espanto’, lladres 
del temps’ i 
‘Wonderful losers 
a Different World’

Foto promocional de la companyia homenots. || ceDiDa

hORA DEL CONTE | aCtE

Cita amb la companyia Homenots

El proper dissabte, 19 de maig, 
la companyia Homenots vi-
sitarà la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort a l’Hora del 
Conte Infantil, a les 11.30 h. 
En aquesta ocasió, la Cia. Ho-
menots presenta la proposta 
‘Bum i el llibre màgic de les 
fades’. Una tarda de pluja en 
Bum sent la història de l bi-
blioteca màgica de les fades 
i el llibre màgic que va salvar 
la fada Flor de neu. Encurio-
sit, anirà a buscar-lo amb els 
seus amics. Viuran aventures 
i passaran perills. Se’ns sorti-
ran? La proposta de la Compa-
nyia Homenots serà una sessió 
molt rítmica.  ||  m. a. Divendres passat, a La Centraleta. || ceDiDa

LA CENTRALETA | CRòniCa

Vivim del cuentu, a La Centraleta

Divendres passat, la compa-
nyia Vivim del cuento va pre-
sentar ‘La Bella desperta’ a 
La Centraleta. Gràcies a la 
col·laboració de l’editorial La 
Baula, l’acte destinat al públic 
infantil va ser possible. Vivim 
del Cuentu són un grup de set 
rondallaires que van néixer 
l’any 2006 amb l’objectiu de  
fe arribar contes de tradició 
popular a grans i petits d’ar-
reu del país. “La sessió va ser 
molt divertida i tant adults 
com nens van gaudir i riure 
molt amb les aventures de 
la bella dorment”, diu Car-
los Higuera, de La centrale-
ta.    ||  m. a.
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cada tribu hi ha una 
trona reservada pel 
més graciós. Hi és a la 
classe dels dofins de la 
teva neboda, a l’escala 

de veïns i al vestuari del Betis. Es foten 
d’ells mateixos, de l’altre o simplement 
tenen un do perquè esclafim a riure i 
ens oblidem de les nostres desgràcies.

Ara que la civilització ens ha do-
mesticat una mica, ens encaputxem 
a Twitter i linxem l’humorista. És el 
que li passa a l’Ernest, una estrella cò-
mica de la televisió. Un anònim que 
parla com si fos un Déu de la xarxa 
i que s’ha fet catorze comptes dife-
rents l’empaita tothora criticant-lo. I 
ens fan creure que això trastoca l’hu-
morista famós i el submergeix en una 

Molta riallada 
i alguna plantofada

A

Crònica

Direcció: Marc Angelet

títol: ‘Mala broma’

intèrprets:  Ernest Villegas, Anna 
Sahun, Òscar Muñoz

lloc: Auditori Municipal

Hora: 20.30 h

Dia: 12 de maig

crisi existencial. L’Ernest busca com-
prensió en l’Òscar, un col·lega de la fa-
cultat de periodisme, cansat de tre-
ballar en un diari en què, sense esma, 
només fa que repetir consignes edito-
rials. Vint anys enrere havien fet un 
programa de ràdio a l’Autònoma i en 
el retrobament sorgeix una espurna 
de nostàlgia. Aleshores ideen fer-ne 
una de grossa. La broma de l’Òscar 
a l’Anna desentortolliga el fil con-
ductor de la trama, que ens aporta 
cullerades reflexives: “El primer a 
caure en una societat és l’humor, 
i després va tota la resta”. I moltes 
preguntes: després de carregar vint 
anys de confiança amb la teva pare-
lla, hi ha línies vermelles que no pots 
aventurar-te humorísticament a tra-

D’esquerra a dreta: l’Òscar Muñoz, l’Anna Sahun i l’Ernest Villegas. || D.ruanO

“Per a mi, la lletra és 
el més important”

CAL GORiNA | concertCRÒNiCA | teatre

· Quina és la teva proposta? 
Vinc a presentar el meu últim EP, 
que publico amb el segell Micros-
copi. Inclou cinc temes de música 
d’autor amb tocs de música elec-
trònica. Són tot cançons pòpies, 
‘poperitzades’ pel músic i produc-
tor musical Oriol Casas. També 
sentireu algun tema d’estil blues 
de 3/4 i un altre amb ritmes suda-
fricans, però amb bases electròni-
ques.  I també fem rumba funky. 
Tocarem temes nous i d’anteriors 

El músic presenta el seu últi m EP 
titulat ‘RES’  al nou espai ‘Faves 
tendres’ de Cal Gorina, aquest di-
vendres, a les 22 h

ENTREViSTA

LO RAMONET 
Ramon Fernández

  Marina Antúnez

treballs. En total, la intenció és tocar 
fins a 14 temes. 

· Actuaràs sol, al concert d’aquest 
divendres? 
No, m’acompanyarà el meu amic Ge-
rard. Ell toca el cajón i també el pad, 
una bateria elèctrica que ens per-
met introduir sonoritats elèctriques.  

· Cançons amb lletra o sense? 
Amb lletra. De fet, jo vaig començar 
escrivint textos. Per a mi, la lletra és 
el més important de les meves can-
çons, que també acompanyo amb la 
guitarra clàssica, amb la que dono 
un deix aflamencat. Les meves lle-
tres aborden diferents temes. Per 
exemple, la cançó ‘El gran Mercader’ 
parla de la  crisi mundial. Faig una 
crítica perquè hi ha gent que hi gua-
nya molt i gent que hi ha perdut fins 
a quedar en la misèria. ‘Peus i cap’ 
parla del pas del temps, dels guanys 
i pèrdues que hi ha pel camí. ‘Elijo i 
escojo’ és un testament  ideològic, 
sobre com actuo. I ‘De sentit i vore-
ra’ parla de les frustracions.

· Amb quins altres grups has tocat 
anteriorment? 
He format part d’El Senyor Sequâh, 
Fem sonar les musiquetes, Calaix. 
Sempre al costat de l’Oriol Casas, 
amb qui tinc molt bona relació. De 
fet, ell és qui m’ha produït aquest 
últim disc.

· Què n’esperes, del públic? 
Principalment, el públic vindrà a es-
coltar, més que a ballar, tot i que hi ha 
algun tema que també té “ritmillo”. 

vessar, sense rebre una plantofada? 
Aparteu-vos susceptibles que, amb 
aquesta perla dirigida per Marc An-
gelet i escrita per Jordi Casanovas, i 
encarnada per Anna Sahun, Ernest 
Villegas i Òscar Muñoz, s’emprèn un 
viatge en què a voltes ens sentim in-
còmodes, però en què riem de valent. 
I de mala manera.

Els tres personatges de l’obra  
ens fan entrar de cap a peus en un 
cercle viciós que acaba trinxant totes 
les línies vermelles de les que parlà-
vem. L’Anna, l’Ernest i l’Òscar acaben 
obrint calaixos plens de porqueria, es 
deixen com draps bruts i acaba volant 
alguna plantofada.   || g. plans
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La història representada a la 45a edi-
ció de Juguem Cantant, un concert de 
9 corals infantils enguany celebrat a 
l’Auditori Municipal, expressa la pas-
sió de la Laia per ser espia. Però el re-
refons va molt més enllà, i ensenya un 
relat tendre sobre una relació amb els 
avis. Sobretot amb l’àvia, que, secre-
tament, ja exercia el trepidant ofici.

“La protagonista parla amb 
molt d’amor de l’àvia, que li fa pas-
sar proves i investiguen un secret”, 
detalla Mireia Cadevall, directora del 
Cor de petits Sant Esteve, encarrega-
da de dirigir “Blau mariner”, a la pri-
mera part. La temàtica, vestida amb 
els titelles de la companyia Teatre Nu, 
segons explica Clara Florit, de la Coral 
Coloraines i responsable de la 2a part 
de l’obra, “des del principi ha agra-
dat molt als nens, els ha arribat i 
els ha captivat”. La cantata s’ha es-
trenat a  la vila i va ser encarregada a 
Eva Ugalde, compositora basca. En la 
major part, la lletra ha estat a càrrec 
de l’escriptora de poesia infantil Núria 
Albertí, fundadora de RIMA Riures.

El 45è juguem Cantant porta la passió per ser espia
Els petits del Cor 
Sant Esteve van 
cantar amb vuit 
altres cors

A dalt de l’escenari, les samarre-
tes acolorides dels nens i les nenes for-
maven un gran mosaic. En total hi ha 
hagut més de cent trenta infants parti-
cipants, entre la Coral Esqueix, de Ri-
pollet; la Coral Infantil Nova Cervera;  
el Cor Infantil de l’Escola coral de l’Or-
feó Manresà; el Si fa sol de l’EEMM, 
d’Esplugues de Llobregat; la Coral Nou 
Horitzó, de Sant Vicenç de Castellet; 
i la Coral l’Espiga, de Badia del Vallès; 

CONCERT | 45è juguEm Cantant

Una mosaic de veus 

i de colors a sobre 

de l’escenari en la 

interpretaicó del 

juguem Cantant. 
|| q. pascual

Alguns dels alumnes 

que van poder gaudir 

dissabte passat de 

la classe magistral 

d’Oriol Aymat, músic 

de blaumut. || ceDiDa

CLASSE | aRtCàDia

Classe magistral amb Blaumut

Dissabte passat, el músic violoncelista, in-
tèrpret, improvisador, creador i arranjador 
i membre de Blaumut Oriol Aymat va visitar 
l’escola Artcàdia per oferir unes classes ma-
gistrals de violoncels als alumnes. 
El músic de Móra d’Ebre va atendre gaire-
bé una vintena d’alumnes de diferents edats 
que van participar dels seus ensenyaments. 
Els més avançats van realitzar unes classes 
individuals per interpretar les peces que es-
taven treballant. Aymat els donava la seva 

a més del Cor Sant Esteve. L’activi-
tat, dirigida a cantaires de 5 a 8 anys, 
ha combinat el concert del matí amb 
l’animació infantil a càrrec del cantant 
Oriol Bargalló, al pati de l’Escola Im-
maculada, on l’activitat s’ha traslladat 
per amenaça de pluja.

L’experiència, per a Mireia Ca-
devall, és molt positiva per als nois i 
noies, que portaven assajant des del 
mes de gener: “és una bona manera 

perquè els infants comencin a conèi-
xer que hi ha altres corals i nens que 
canten i no només ells”. Per a la direc-
tora de l’Orfeó Gracienc Clara Florit, la 
cantata estrenada a la vila “no és fàcil, 
ja que hi ha molts interludis de piano i 
això fa que en algun moment els nens es 
despistin, però en general ha anat prou 
bé”.  D’altra banda, creu que les pròxi-
mes vegades millorà, ja que “l’experi-
ència és un grau i en van aprenent”.

La col·laboració de les famílies, 
a més de la de les corals, ha estat molt 
important perquè el resultat final fos 
esplèndid: “s’han implicat molt en l’or-
ganització, en el dinar i, a més, han fet 
molta pinya”, ha puntualitzat Cade-
vall. La seu de les edicions és rotati-
va i des de la Coral Sant Esteve de-
sitgen que d’aquí a uns quants anys 
es pugui tornar a repetir a Castellar.  

 ||  g. plans

visió per poder imllorar-les, donant soluci-
ons específiques a les obres qu epresenta-
ven. També es van dur a terme classes de 
grup on Aymat va convidar els alumnes a 
explorar les possibilitats i diferents regis-
tres sonors del violoncel. 

L’experiència ha estat molt ben valora-
da per alumnat i professorat, gràcies al mes-
tratge d’Aymat, que  es caracteritza per la 
seva versatilitat, se’l pot trobar tocant en di-
versos grups d’estils molt diferents.  ||  m. a.
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Dissabte es va fer la XLiii trobada nacional de bastoners de Catalunya

Els Bastoners de Castellar van par-
ticipar, dissabte passat, a la XLIII 
Trobada Nacional de Bastoners de 
Catalunya que enguany va tenir lloc 
a Sabadell. Més de 1700 bastoners 
vinguts d’arreu van participar en 
aquesta trobada que, tot i la pluja i 
canvi de recorregut, va desenvolu-
par-se amb tota normalitat i molta 
participació. “Felicitem els basto-
ners de Sabadell per haver sabut 
solucionar el problema de la incer-
tesa del temps, perquè un canvi 
d’aquesta magnitud no és fàcil”, 
reconeixia Antoni Castillo, presi-
dent del Ball de Bastons de Caste-
llar del Vallès.

Dels locals, 35 balladors van as-
sistir a la trobada. El que inicialment 
estava programat per distribuir les 
més de 60 colles bastoneres d’arreu 
de Catalunya que hi van participar, 
previst en quatre cercaviles que om-
plirien la zona compresa entre els 
barris de La Concòrdia, Creu Alta, 

més de 1.700 de bastoners, també 
de Castellar, omplen Sabadell

bASTONERS | tRobaDa baStonERa

Els bastoners de Castellar a Fira Sabadell dissabte passat durant la trobada nacional. || ceDiDa
Els capgirats a Granollers. || ceDiDa

CAPGiRATS | FEStES DE L’aSCEnSiÓ

Els Castellers de Castellar
visiten Granollers

Diumenge passat, els Castellers 
de Castellar - Capgirats van des-
plaçar-se fiuns a Granollers per 
assistir a les Festes de l’Ascensió. 
Juntament amb els Sagals d’Oso-
na i la colla local, els Xics de Grano-
llers.  L’actuació estava prevista a 
la plaça de la Porxada, però el mal 
temps va obligar a plantejar una se-
gona opció. L’actuació, finalment, 
es va dur a terme al local d’assaig 
dels Xics de Granollers. Aquest 
espai està especialment preparat 
per a fer castells. Té una part cen-
tral que permet arribar a fer cas-
tells de vuit, ial seu voltant, té dos 
pisos alts des d’on es veuen molt bé. 

Per començar l’actuació, la 
colla va fer un tres de sis amb agu-
lla, va carregar un quatre de sis i 
va fer un intent de tres de sis. Per 
acabar, va fer os pilars de quatre, 
simultàniament, amb ls pilars de 
les altres dues colles. 
La propera actuació castellera serà 
aquest diumenge 20, a l’Aplec de 
Castellar Vell.  ||  m. a.

centre i Avinguda Francesc Macià 
(amb sopar de germanor a l’aire lliu-
re) es va traslladar a l’espai Fira de 
Sabadell, per concentrar-ho tot en 
aquest espai.

El temps va permetre, enca-
ra, dur a terme dues cercaviles que 
van omplir la Rambla i el centre de 
Sabadell, “mostrant la gran força 
del món bastoner amb tota la seva 
essència i diversitat”, remarcava 
Castillo. En aquest sentit, la tradició 
del ball de bastons representa una 
de les manifestacions culturals del 
nostre país “que cal preservar tant 
pel nombre de colles, totes i cada 
una diferent de les altres, com per 
les coreografies, les músiques, els 
vestuaris, els bastons, etc”.

A la Fira de Sabadell, un cop fi-
nalitzats els parlaments, es ban bar-
rejar bastoners i bastoneres de dife-
rents colles per ballar un ball conjunt 
creat per a l’ocasió, el ‘Ball de l’Arre-
plec’, “basat en la composició ‘Ara 

i sempre’, de Joan Macias”, afegia 
Castillo. Gràcies als voluntaris, el re-
cinte de Fira Sabadell es va transfor-
mar en zona de ball de bastons, en 
menjador i també en concert musi-
cal, per acollir el repertori de Doc-
tor Prats, Roba Estesa i Ovella Xao.

Cal destacar la presència, a la 
43a Trobada Nacional de Bastoners, 
la participació del Corball d’Alacant, 
un grup que no només fa ball de bas-
tons sinó que també balla danses 
tradicionals valencianes  “com la 
muixeranga, falcons i altres dan-
ses populars”. 

La dansa del ball de bastons 
no és exclusiva de Catalunya sinó 
que també es balla en altres zones 
de l’Estat. En diferents edicions de 
les trobades, hi han participat colles 
d’Euskadi, València, Aragó, etc. A la 
XLIII edició de bastons, es va anun-
ciar que l’any que ve, la Trobada Na-
cional tindrà lloc a la ciutat de Gavà. 

 ||  marina antúnez

La  Ludoteca Les 3 Moreres, la Bibli-
oteca Antoni Tort han programat, 
per dissabte 26 a les 11.30 hores, una 
activitat adreçada a famílies amb 
infants de 0 a 18 mesos que anirà a 
càrrec d’Emma Plana Alió, també 
organitzadora de l’acte. 

En concret, es durà a terme 
un taller de música, llibres i contes 
en família. Les inscripcions són gra-
tuïtes i ja es poden fer efectives a la 
biblioteca municipal. 

Emma Plana Alió, encarrega-
da d’aquesta sessió, és psicòloga, 
professora de música, diplomada 
en Pedagogia d’Educació Musical 

Inscripcions obertes a la biblioteca per un 
taller de música, llibres i contes en família

bibLiOTECA  | inFantiL

E. Willems, llicenciada en Ense-
nyament de Rítmica Jaques-Dal-
croze (Ginebra) i autora de llibres 
pedagògics.   

L’Emma busca potenciar les 
capacitats de la persona en aspectes 
com la memòria, la concentració, la 
motricitat, la coordinació corporal, 
l’orientació espacial, la creativitat, 
la imaginació i el treball en equip. 

Conjuntar la música i la plàsti-
ca d’una manera creativa i desenfa-
dada ens dona múltiples oportuni-
tats d’aprendre jugant i d’obrir els 
sentits a noves experiències senso-
rials.   || m. a.
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Cinefòrum: ‘Loveless’
Divendres 18 · 21 h · auditori 
municipal

aquest divendres al vespre, l’au-
ditori municipal acull aques-
ta cinta russa titulada loveless’ 
(‘sin amor’), dirigida per andrey 
zvyagintsev, que explica la his-
tòria d’una parella que arriba al 
punt d’un divorci i ha de sumar i 
unir forces per trobar al seu fill, 
desaparegut  després d’una de 
les seves baralles. aquest drama 
ha estat nominat als Oscars com 
a millor pel·lícula de parla no an-
glesa. 

Exposició  “20 anys de Treballs de 
Recerca de l’iNS Castellar”
Biblioteca antoni tort
Exposició “Reciclar con tiempo” 
fins al 25 de maig, de 10 a 20 h, a l’es-
pai sales del mirador · Organització: 
rafael aguilar
Exposició permanent: 
“Trenquem reixes per la llibertat”
exterior de l’escola municipal d’adults
Exposició permanent d’escultures 
de Josep Llinares
ermita de sant pere d’ullastre
visites concertades: 650008074
Exposició fotogràfica del concurs 
anual de fotografia
fins al 29 de juny · Horari d’obertura: 
dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 
21 h · local del centre excursionista de 
castellar

DESTAQUEM EXPOSiCiONS

agenda del 18 al 27 de maig de 2018

DivenDres 18 
10.30 h - PROPOSTA
La Ruleta del Mercat
mercat municipal
org,: mercat municipal

17 h - iNAUGURACió
Espai de trobada “Faves tendres”
Cal gorina · org.: Cal gorina

17 h - PROPOSTA
Classe gratuïta de guitarra 
elèctrica
Escola municipal de música torre 
balada · org.: Escola municipal de 
música torre balada

21 h - CiNEMA
Cinefòrum: Loveless
auditori municipal · org.: CCCV

22 h - MÚSiCA
Concert de Lo Ramonet a l’espai 
“Faves tendres”
Cal gorina · org.: Cal gorina
 

 
Dissabte 19
 
De 10 a 19 h - PROPOSTA
Festa i arrossada de l’Associació 
d’Amics del ball de Saló
Sala blava de l’Espai tolrà
org.: amics del ball de Saló

10 h - TALLER
Taller d’autoprotecció i 
suport vital bàsic i DEA
Sala Lluís Valls areny d’El mirador
org.: ajuntament

11.30 h - CONTES
L’hora de Conte infantil: “En bum 
i el llibre màgic de les fades”,  
amb la Cia. homenots
biblioteca municipal antoni tort
org.: biblioteca municipal

12 h - TALLER
Juguem amb els contes
Ludoteca municipal Les 3 moreres
org.: Ludoteca municipal

22.30 h - bALL
Nit de ball amb el Duet Zenit
Sala blava de l’Espai tolrà
org,: tot ballant

 
Diumenge 20
 
a partir de les 8.45 h - PROPOSTA
40è Aplec de Castellar Vell
Castellar Vell
org.: ajuntament i Comissió aplec 
de Castellar Vell

18 h - bALL
ball a càrrec de Rico Rico
Sala blava de l’Espai tolrà
org.: amics del ball de Saló

18.45 h - CiNEMA
El hijo de Jean
auditori municipal
org.: Club Cinema Castellar Vallès

 
Dimarts 22
 
17.30 h - XERRADA
“Orgasme femení”, a càrrec de la 
sexòloga Marta Garcia
C. torras, 2
org.: Farmàcia yangüela

Dimecres 23 
09.30 h - SORTiDA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut · Sortida des de la porta del CaP
org.: ajuntament i àrea bàsica de Salut

20 h - PROJECCió
Docsbarcelona A Prop: El Espanto
auditori municipal
org.: ajuntament, Cal gorina, Club 
Cinema Castellar Vallès i L’aula d’Ex-
tensió universitària per a gent gran

 
 
Dijous 24 
 
19 h - XERRADA
“Diagnòstic i tractament actu-
al de la fibromiàlgia i d’altres 
Síndromes de Sensibilització 
Central” · a càrrec de Rosa Vallès i 
maira garrido, metgesses de família
Sala de Plens de Ca l’alberola
org.: aCaF · amb el suport de l’ajunta-
ment i de la generalitat
 
 

20 h - PROJECCió
Docsbarcelona A Prop: Lladres de 
temps · auditori municipal
org.: ajuntament, Cal gorina, Club 
Cinema Castellar Vallès i L’aula d’Ex-
tensió universitària per a gent gran 
 
 

DivenDres 25
 
De 18.30 a 19.30 h - PROPOSTA
“Relaxa’t davant la selectivitat”: 
Meditació musical
El mirador · org.: ajuntament 
(Castellar jove)

20 h - CONTES ADULTS
Contes per adults a càr-
rec de Llanos Gascó i els seus 
“Encontres i trobades” · 
La Centraleta ·org.: La Centraleta

20 h - PROJECCió
Docsbarcelona A Prop: Wonderful 
Losers, a Different World
auditori municipal
org.: ajuntament, Cal gorina, Club 
Cinema Castellar Vallès i L’aula d’Ex-
tensió universitària per a gent gran

21 h - PROPOSTA
Obertura dels jocs d’aigua de la 
pl. de Catalunya · Pl. de Catalunya
org.: ajuntament 

 
Dissabte 26
 
tot el dia - PROPOSTA
Campionat de barcelona de pa-
tinatge artístic Cadet i Juvenil 
Lliure “D”
Pavelló joaquim blume
organització: Club Patí Castellar

De 10.30 a 13 h - TEATRE
(Dis) capacitats a l’escenari
i mostra inclusiva d’arts Escèniques 
a Castellar del Vallès
auditori municipal
organització: Federació Catalana 
d’Esports per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual
 
 
 
 
 

11.30 h - PROPOSTA 
Taller de música, llibres i contes 
en família, amb Emma Plana Alió 
adreçat a famílies amb infants de 0 
a 18 mesos. inscripcions gratuïtes a 
la biblioteca municipal 
Ludoteca municipal 
org.: Emma Plana alió, biblioteca 
municipal i Ludoteca municipal

20 h - PROPOSTA
Festa de Santa Quitèria: 
botifarrada popular i ball
Sant Feliu del Racó
org.: Comissió de Santa Quitèria de 
Sant Feliu del Racó

22.30 h - bALL
Nit de ball amb el Duet 
Pentagrama
Sala blava de l’Espai tolrà
org.: Pas de ball 

 

Diumenge 27
 
tot el dia - PROPOSTA
Campionat de barcelona de 
patinatge artístic Cadet i Juvenil 
Lliure “D”
Pavelló joaquim blume
org.: Club Patí Castellar

De 10 a 14 h - PROPOSTA
1a Fira d’activitats extraescolars
Pl. d’El mirador · org.: ajuntament

D’11 a 17 h - PROPOSTA
Festa de Santa Quitèria. Diferents 
activitats · Diferents espais de Sant 
Feliu · org.: Comissió de Santa 
Quitèria de Sant Feliu del Racó

17 h i 18.30 h - MÚSiCA
Audicions de final de curs d’Espaiart
Sala de Petit Format de l’ateneu
org.: Espaiart

18 h - bALL
ball a càrrec del grup New york
Sala blava de l’Espai tolrà
org.: amics del ball de Saló

18.45 h  -  CiNEMA
historias de una indecisa
auditori municipal · org.: ajuntament
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FARMàCiES DE GUàRDiA 
 
 
DiVEnDRES 18 CATALUNyA 
DiSSabtE 19 ViLà 
DiumEngE 20 ViLà 
DiLLunS 21 CASTELLAR 
DimaRtS 22 yANGÜELA 
DimECRES 23 CASANOVAS 
DijouS 24 ROS 
DiVEnDRES 25 PERMANyER 
DiSSabtE 26 CATALUNyA 
DiumEngE 27 CATALUNyA 

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

DEFUNCiONS 

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

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

“La mort és el darrer viatge, el més llarg i el millor”
Tom Wolfe

@arnaucabeza @edunardu @roly_cas
cotxes que es fan mirar edifici Després del servei

MEMÒRiES DE L’ARXiU D’hiSTÒRiA 

iNSTAGRAM · @lactual 

Davant del cèntric punt de la parada de la Vallesana hi veiem una camioneta ben guarnida. A dalt, 
una bona colla de nois, molts amb barretina i quitxalla. Per la senyera deduïm que seria en temps 
de la Segona República. Al costat esquerre hi ha un mosso d’esquadra. Gosem dir que es tracta 
del cap local Josep Trabal. Un grapat de públic s’ha instal·lat dalt del terrat de l’oficina i el garatge.
  || fOns: arxiu D’Història De castellar  || arxiuHistOriacastellar@gmail.cOm ||  faceBOOK.cOm/ar-

xiuHistOria 

Les caramelles vers 1930

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74 ·  937 143250

www.luxurybeauty.es

El microblanding, una 
tendència en augment.

Recoma-
nació

penúltima

Josefa Puga López   
   95 anys · 16/05/2018           
Maria Casajuana Valls     
90 anys · 16/05/2018

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

Si tens poc pèl a les celles o les has depilat en 
excés, el microblanding és molt bona opció. 
Gràcies a aquest revolucionari tractament estè-
tic, s’aconsegueix unes celles amb un acabat molt 
més natural que amb els mètodes tradicionals. 
El microblanding és una pigmentació de les ce-
lles, però a diferència de la micropigmentació, 
el procés és completament manual on es va tra-
çant cada pèl de la cella, donant-li forma o om-
plint els espais buits. 
Qualsevol persona pot sotmetre’s al tractament 
estètic, però en específic, està dissenyat pels qui 
tenen “poca cella”. També és ideal pels qui volen 
reconstruir les seves celles, així com definir-les, 
omplir espais buits o arranjar-les després d’una 
mala depilació. 
El procés acostuma a durar entre dues i tres 
hores i és indolor, ja que s’aplica una crema anes-
tèsica que evita sentir possibles molèsties durant 
el procés d’aplicació. Primer, es defineix la forma 
de la cella, es tria el to de pigment més adequat 
i amb un llapis es traça la forma per tal de pre-
dir el resultat final. Posteriorment, s’utilitza un 
llapis i agulla especial que diposita el pigment a 
l’epidermis, simulant cada pèl. 
De fet, una de les grans avantatges del tracta-
ment és l’aspecte natural final, molt diferent del 
d’un tatuatge, i la seva duració és d’aproximada-
ment dos anys. No obstant, i per tal de garantir 
bons resultats, és primordial ser en bones mans, 
és a dir, en mans professionals.
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la contra

Riki Casamada

Amb col·laboració, 
les possibilitats de 
venda es multipliquen

Gerent de Finques Clavé
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Defensa que la seva feina al capdavant de l’empresa, 
creada pel seu pare i el seu tiet el 1995, és una tasca coral 
de tot l’equip. Com qualsevol persona que es dedica al 
sector immobiliari, coneix Castellar amb tots els ets i uts

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
alegre
Un defecte que no pots dominar?
impaciència
La teva paraula preferida?
paral·lepípede
Un color
groc
Un animal?
cranc
Un espai per viure?
girona
Un llibre?
‘papillon’  de Henri charrièrre 
Una pel·lícula?
‘el indomable Will Hunting’
Un grup de música?
tinc gustos molt diversos
Què milloraries de Castellar? 
les comuniacions
Un desig de futur?
continuar sent feliç

”

“

· A la foto que il·lustra aquesta en-
trevista, també hi apareixen treba-
lladors de les finques. Per què has 
volgut que hi apareguin?
Perquè sense ells aquest projecte no 
seria possible. Jo soc el gerent de l’em-
presa i el que té el títol d’API, però soc 
molt conscient que en aquest sector 
hi ha una feina molt feixuga al darre-
re que no pots fer sol. Tinc tres per-
sones treballant amb mi, Carles Tri-
viño, Carlos Garcia i Maria Carme 
Canovas, i cadascú dins de l’equip té 
la seva funció i a més la fan molt bé.  
La Maria Carme fa de coordinadora 
d’oficina i els dos comercials estan al 
carrer i tenen contacte amb els propi-
etaris i els compradors. Quan un pro-
pietari vol vendre, els comerciants el 
visiten i prenen dades de l’immoble.  
Després ens reunim  al despatx i fem 
la valoració, comprovem la documen-

tació, definim l’estratègia comercial 
i comencem la comercialització. Jo 
m’encarrego de la gestió documental 
i comprovo que tot estigui correcte.

· Suposo que és vital per a un nego-
ci que hi hagi bon ambient de tre-
ball i que tots vagin a una...
Una de les raons per les quals he con-
tractat aquestes persones és que, a 
part que les coneixia, era important 
que la gent les conegués i que trans-
metessin confiança. Entre tots quatre 
ens coordinem molt bé i tothom sap 
el que ha de fer.

· Fa uns tres anys, Finques Clavé 
es va incorporar a Apialia Saba-
dell, l’agrupació comercial del col-
lectiu APi. Com està resultant l’ex-
periència?
Està funcionant molt bé. Apialia és el 
punt d’inflexió on es denota el canvi 
que està vivint el sector immobiliari. 
Fins ara, el sector es tractava d’obte-

nir immobles en venda i mirar de ven-
dre’ls un mateix, intentant que la com-
petència no conegués l’immoble.  Tot 
això ha donat un gir de 180 graus. Ara 
es tracta de compartir i col·laborar 
i arribar així a més compradors. El 
més important de la xarxa és que amb 
col·laboració les teves possibilitats de 
venda es multipliquen.

· Com està en aquests moments 
el mercat immobiliari a Castellar?
En aquest últim any  hi ha hagut una 
pujada significativa dels preus dels 
habitatges de segona mà i potser ara 
s’han estabilitzat. El que falta actu-
alment és producte, hi ha pocs ha-
bitatges.

· Com és que ha pujat tant el mer-
cat dels lloguers?
Per la mateixa raó. Perquè hi ha molta 
demanda i poca oferta. En donar-se 
aquests dos factors, els preus pugen. 
Si tens un pis i el vols llogar, n’inten-

taràs treure el màxim de rendiment, 
com és lògic.

· En èpoques de vaques grasses, 
les administracions feien promo-
cions públiques d’habitatges. Si 
ara es tornen a reprendre, pot aju-
dar al sector?
Sí, està clar. El preu de les coses va en 
funció de l’oferta i la demanda. Si l’ad-
ministració fa alguna cosa per incen-
tivar l’oferta, es pot equilibrar oferta i 
demanda i això ajudarà que els preus 
s’estabilitzaran. Si els bancs posessin  a 
disposició del poble tots els seus actius, 
això també ajudaria a baixar els preus.

· Podem arribar a una segona bom-
bolla immobiliària amb aquest 
augment de preus?
Contràriament al que la gent crec que 
es pensa que passarà a dia d’avui, la 
meva opinió, encara que no tinc una 
bola màgica, és que no ens deixaran 
que torni a petar. Hi ha diverses mane-

res de frenar això, entre elles, apujant 
els tipus d’interès de les hipoteques. 
Avui en dia el diner no val res. Tothom 
pot accedir a una hipoteca molt eco-
nòmica. Això és bo perquè tothom pot 
accedir a un habitatge però alhora és 
dolent perquè potser ens enlluernem 
una mica. Pot ser una mica contrapro-
duent si no som conscients de les nos-
tres possibilitats  reals.

· Quin és el producte més venut?
Els pisos d’entre 150.000 i 200.000 
euros. És el producte més estandard 
i es venen relativament ràpid.

· Si Castellar millorés les comu-
nicacions significarà que vindria 
més gent a viure-hi?
Aquí ja entrem en una discussió. Hi 
haurà gent que dirà que vindrà més 
gent i que farà pujar els preus i altra 
que et dirà que no pot ser que per anar 
a qualsevol lloc hàgim de travessar 
Sabadell. 

  Jordi Rius


