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Setmanari d’informació local

La pluja va respectar el matí de l’Aplec de Castellar Vell diumenge passat. En la imatge, un dels assistents, Albert Antonell, mira el cel que ja anunciava ruixats. || q. pascual 

40 Aplecs 
de sol i pluja

trAdicions | p 04

La pluja no va impedir que se 
celebrés l’Aplec de castellar Vell 
i el 38è concurs d’Arrossaires 

El municipi encadena 
cinc mesos amb més 
pluja de l’habitual

L’Hoquei Club
Castellar manté 
la categoria

esports | p13 ActuALitAt | p03
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tema de la setmana

Aquest dissabte l’Auditori de Castellar 
mostrarà l’oportunitat de compartir, co-
nèixer i gaudir de diversos espectacles 
i activitats en les quals persones amb i 
sense discapacitat exploraran diferents 
disciplines artístiques, bàsicament tea-
tre i cant coral. 

Aquest és l’objectiu de  la I Mostra 
Inclusiva d’Arts Escèniques a Castellar, 
que organitza la Federació Catalana d’Es-
ports per a Persones amb Discapacitat 

Intel·lectual (ACELL) conjuntament amb 
l’Ajuntament de Castellar.  Que sigui pre-
cisament la nostra vila la seu d’aquesta 
primera mostra és  “perquè l’any passat 
va coincidir la junta de l’ACELL en un 
acte amb responsables  polítics i vam 
veure la conveniència de muntar una 
mostra”, ha subratllat el cap del Depar-
tament de Lleure i Vacances de la Federa-
ció ACELL, Pedro Haro. Posteriorment, 
es va acabar de donar forma en una tro-
bada a Castellar.

 En aquesta mostra, hi intervindran 
sis grups, quatre de Castellar -T.I.C. Escè-
nic, Arc de Sant Martí, la Coral Pas a Pas 
i TEB-  i dos de Barcelona -ACELL i l’As-
sociació Catalana d’Integració i Desenvo-
lupament Humà (ACIDH)- . En principi, 
la mostra estava dividida en tres grups 
de Barcelona i tres de Castellar, però al 
final ha caigut un dels grups de la Ciutat 
Comtal i s’ha incorporat la coral Pas a Pas.

 Els grups actuaran entre les 10.30 i 
les 13 h i “oferiran només un esquetx que 

un art inclusiu per a tots

Diferents actors i actrius de l’equip del Centre Ocupacional de TEB Castellar al finalitzar la representació del muntatge ‘Oh-tel’ al gener de l’any passat. || q. pascual

castellar acull dissabte 
la 1a Mostra inclusiva 
d’Arts escèniques 
amb la participació 
de sis companyies

  Jordi Rius

ells mateixos han seleccionat d’uns 20 
minuts de durada, amb la qual cosa la 
idea és mostrar una mica a la gent del 
nostre entorn el que és capaç de fer el 
nostre col·lectiu”. Les companyies no 
faran tota la representació per no allar-
gar en excés les representacions. 

Davant d’aquesta mostra, “els in-
tegrants del grup estan molt entusi-
asmats i estan molt motivats perquè 
veuen una utilitat en allò que fan”. Hi 
ha poques oportunitats que l’obra que 
preparen al llarg del curs els membres 
de cada companyia pugui fer ‘bolos’ més 
enllà de la representació de final de curs. 
“És complicat de fer-ho rodar perquè, 
per exemple, nosaltres, el grup de tea-
tre de la Federació ACELL només fem 
dues  hores al matí de dissabte i això ens 
limita molt perquè no tenim capacitat 
de fer assajos”, explica Haro, que afegeix 
que, tot i això, “l’estona que dediquem 
al teatre ho fem amb autèntics profes-
sionals del teatre que venen de l’Esco-

És el que durarà 
la mostra on 

cada grup farà  
esquetxos de 

cada muntatge

minuts

150 

GRUpS  
pARTICIpANTS

totes les actuacions es faran el 
dissabte 26 de maig  de 10.30 a 13 h 
a l’Auditori Miquel pont

ACELL Teatre sense límits
‘el nostre petít príncep” 

Associació T.I.C. Escènic
‘el retaule del flautista’ 
 

Arc de Sant Martí
‘Farmàcia de guasa’ 

Coral pas a pas 
repertori musical sorpresa         
      

TEB Equip de teatre Centre 
Ocupacional TEB Castellar 
esquetx de l’obra ‘oh-tel’ 
 

ACIDH Grup de Teatre 
acidHcomedy 
‘parranda’ 

la Superior d’Art Dramàtic, EÔLIA ”. 
Les obres estan dissenyades per-

què tot tipus de persones amb discapa-
citat puguin pujar a l’escenari i “alesho-
res cada persona, en funció de la seva 
discapacitat, tindrà un paper deter-
minat o un altre dins de l’obra”.

A més de grups que treballen amb 
discapacitats, la Mostra Inclusiva d’Arts 
Escèniques a Castellar inclourà la com-
panyia T. I. C. Escènic que representa-
rà un fragment del muntatge ‘El retaule 
del flautista’. “Aquesta és la gràcia de 
la mostra,  el poder incorporar una 
companyia amb actors ordinaris, que 
estarà amb altres grups amb actors 
amb discapacitat”, constata el cap del 
Departament de Lleure i Vacances de la 
Federació ACELL.

 De cara a pròximes edicions, “l’ide-
al és que hi hagi més companyies sense 
actors amb discapacitat per aconse-
guir una mostra totalment inclusiva”, 
afegeix Haro.

benestar social
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en els primers quatre mesos de l’any ha plogut més que durant tot el 2015. És l’inici de l’any més plujós des de 1991

Si bé la primavera de l’any passat es va 
caracteritzar per ser la més càlida de 
les últimes dues dècades, enguany l’es-
tació que precedeix l’estiu està marca-
da per precipitacions i temperatures 
suaus. Castellar del Vallès encadena 
gairebé cinc mesos amb una mitjana 
de precipitacions més elevada del que 
és habitual. Des del gener passat fins la 
segona meitat d’aquest mes de maig, ha 
plogut més que tot el que va ploure du-
rant tot el 2015. “És l’inici d’any amb 
més precipitació acumulada des de 
1991, que és quan es van començar 
a recollir dades a l’estació meteoro-
lògica de Cal Botafoc”, detalla el me-
teoròleg de L’Actual Jordi Moré. “Si 
analitzem les dades, mai s’havien en-
cadenat cinc mesos seguits en què es 
superés la mitjana de precipitacions”, 
constata Moré. 

En xifres, en el que portem d’any 
han plogut 443,3 litres per m2.  Per 
mesos, l’abril ha estat el més plujós de 
2018 amb 119,5 litres. Aquesta xifra re-
presenta prop del doble de la mitjana 
de precipitacions del mes d’abril que 
és de 65,8 litres per m2.  Amb tot, no és 
una dada de rècord. L’abril més plujós 
des que es recullen dades a l’estació 
de Cal Botafoc va ser el de 2004, amb 
158,7 litres per m2. Segons Jordi Moré, 
el registres també destaquen perquè 
l’hivern és una estació que tradicio-
nalment té un nivell baix de precipita-
cions. “Gener i febrer acostumen a 
ser secs. Que superin la mitjana de 
pluja no és un fet que passi gaire so-
vint. Ha plogut molts dies i de mane-
ra repartida”, diu Moré. 

De fet, la pluja acumulada dels úl-
tims tres anys ha estat per sota de la 
mitjana registrada a l’estació meteoro-
lògica de Cal Botafoc. Després de tres 
anys de sequera, aquest 2018 ha vingut 
carregat de pluja. “Portàvem tres anys 
seguits amb dèficit de pluja. El 2015 

una primavera marcada per la pluja 
METEOROLOGIA  | bALAnç

van ploure prop de 390  litres per m2 
mentre que la mitjana habitual que 
acostuma a ploure és de 650 litres per 
m2”, afegeix el meteoròleg. 
TEMpERATURES EN ASCENS

Així com en el cas de les precipitacions 
el primer quadrimestre de l’any ha se-
guit un patró, no ha passat el mateix pel 
que fa a les temperatures. “No podem dir 
que ha fet més fred o més calor durant 
els primers mesos de 2018. Hem tingut 
un mes de cada”, explica el meteoròleg. 

 Rocío Gómez

A tall d’exemple d’aquest ziga-zaga cli-
matològic, “gener va ser més càlid del 
que és habitual, febrer més fred i amb 
episodis de nevades. Març va ser nor-
mal però l’abril va tornar a ser més 
càlid”, apunta.

Tanmateix, la penúltima setmana de 
maig ha començat amb el paraigües sota 
el braç, amb fred i pluja, però acaba amb 
ambient assolellat i un ascens notable de 
les temperatures. “Aquest cap de setma-
na tindrem temperatures d’estiu. Les 

temperatures aniran pujant més a par-
tir de la setmana que ve. Altres anys 
hem encadenat episodis d’altes tem-
peratures a mitjans del mes de maig 
amb l’estiu. És habitual”, afegeix Moré.

Concretament, segons la previsió 
del Servei Meteorològic de Catalunya 
aquest cap de setmana els termòme-
tres vorejaran en alguns punts del ter-
ritori català els 30 graus. L’estiu truca a 
la porta. Caldrà veure si la primavera li 
cedeix el pas.  

Són els litres 
per m2 que han 
caigut durant 

el 2018

LITRES

443,3

Dades facilitades per l’estació de Cal Botafoc  || unitat disseny ajuntamentComparativa de pluja acumulada a Castellar

Litres m2

2017 2018 Mitjana últims 
20 anys

142,9  
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39,7

Gener
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60,8

90
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Al mal temps, bona cuina
La pluja no va impedir que es portés a terme diumenge el 40è Aplec de castellar Vell

Les primeres paelles començaven a caldejar i 
una flaire de sofregit s’escampava per l’ambi-
ent. Un any més, les entitats i les colles d’amics 
van arremangar els seus millors cuiners per 
coure arrossos de tota varietat. Els xefs ama-
teurs, amarrats a la roentor del foc, però, s’ha-
vien d’apressar. Un estol de núvols s’espessia i 
amenaçava de covar el plat estrella de l’Aplec de 
Castellar Vell, enguany el 40è. Mentre les pae-
lles quedaven ataronjades pel sofregit, el cel es 
tenyia de grisos.

La pluja, que va arribar abans que comen-
cés l’àpat, va enganxar algunes paelles a mig 
fer i va despertar l’enginy de molts arrossaires, 
que aixoplugaven les paelles amb paraigües i 
para-sols. Alguns previsors anaven ben pro-
veïts, altres, però, van haver d’arrecerar-se a 
sota de tendals improvisats. “El fet que plo-
gués just quan les paelles s’estaven acabant 
ha estat una mica caòtic”, es va lamentar des 
de l’organització, que també va admetre que 
“el temps durant la setmana no va acom-
panyar i per això va haver-hi menys gent”.

L’aiguat, però, per alguns no va ser excu-
sa. “La pluja ha sigut una cosa més per com-
partir. Ha sigut molt maco perquè l’ hem 
aguantat tots junts. I no ha sigut cap im-
pediment. Vindrem cada any, passi el que 
passi, perquè volem fer poble!”, expressava 
Ernest Montllor, un dels cuiners de l’Hoquei 
Club Castellar, que, amb una vuitantena de per-
sones inscrites, va quedar en primera posició 
a la categoria de grups grans i va ser la paella 
més ben valorada. El club castellarenc, però, 
va lamentar ser l’únic inscrit als arrossos de 
més de 60 persones: “Estem per la vida so-
cial del poble. I animo a la resta d’entitats 
a sumar-s’hi!”.

A la categoria de paelles petites del 38è 
Concurs d’arrossaires, que va atraure 25 parti-
cipants i més de 600 comensals, el primer premi 
va ser per la colla “Els de Sempre”, i en segona i 
tercera posició, pel “Local del Mig Vegana” i per 
“Arròs Caldós”, respectivament. A paelles mit-
janes, els tres arrossaires més ben valorats, per 
ordre, van ser “Els Marxosos”, Colònies i Esplai 

Un grup de participants novells preparen la seva paella a l’Aplec de Castellar Vell ja amb l’amenaça de pluja. || q. pascual

Xiribec, que durant el matí van organitzar jocs 
infantils i de cucanya, i “La colla”. Les tres paelles 
mitjanes guanyadores foren la d’“OINK”, la del 
Ball de Gitanes, i la de l’Assemblea Llibertària.

Durant el matí, les actuacions de la colla 
infantil del Ball de Gitanes, dels Gegants i del 
Ball de Bastons van fer lluir la jornada de cul-
tura i de germanor, l’esperit de l’Aplec. També 
van ser-hi els Capgirats, que van fer un pilar de 
4 i un 3 de 6 amb agulla, un intent desmuntat de 
3 de 6 i un pilar de 4 per sota. “Portàvem cas-
tells senzills per fer una mica de poble, per 
fer gaudir i la gent i per animar-la a fer pinya, 
en un ambient familiar”, declara Gerard Ros-
sell, cap de colla.

Com és habitual a la cita anual del tercer 
diumenge de maig, els més matiners van plan-
tar-se arran de l’antiga església parroquial per 
fer un esmorzar de brasa i porró. Tampoc va fal-
tar-hi la tradicional missa de l’Aplec, i el concurs 
d’ocellaires, el de flors boscanes, amb 18 inscrits, 
i el de dibuixos a llapis, que va comptar amb 67 
participants.  || Guillem plans

Passades les 18 hores de dilluns passat un 
camió va bolcar al quilòmetre 25 de la carre-
tera de Terrassa (c1415a) al seu pas per Cas-
tellar. El conductor del camió, l’únic vehicle 
implicat en l’accident, va patir ferides lleus 
tot i l’aparatositat de l’accident. Segons va in-
formar la policia local, no es va d’haver de ta-
llar el trànsit ja que agents d’aquest cos van 
poder donar pas alternatiu als vehicles que 
s’acostaven al punt de l’accident.   || redacció

Camió bolcat 
a la Carretera 
de Terrassa

SUCCESSOS |
accident de trànsit

El camió bolcat dilluns passat.  || cedida

L’Ajuntament va posar en marxa dilluns, 
i fins al proper dijous 21 de juny, una nova 
temporada del servei de sala d’estudi a 
l’Opensurf d’El Mirador, davant la proxi-
mitat dels exàmens que hauran de realit-
zar els estudiants universitaris i de batxi-
llerat. L’horari d’obertura serà de 16.30 a 
23 hores, de dilluns a dijous. A partir de 
les 20.30 hores l’accés s’haurà de fer per 
la porta del pàrquing situada a la plaça 
d’El Mirador, i no per la porta principal de 
l’edifici. A partir d’aquesta mateixa hora, 
a més, tampoc hi haurà servei de préstec 
d’ordinadors.   || redacció

Nova temporada 
de la sala d’estudi

ExàMENS | open surf
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L’Ajuntament ha finalitzat els darrers 
dies els treballs de millora i pavimen-
tació dels aparcaments situats al Ser-
rat del Vent, entre el cementiri i el ta-
natori, i de la carretera de Sentmenat, 
al costat de l’Escola Municipal de Mú-
sica Torre Balada. En tots dos casos 
els treballs han inclòs les tasques de 
moviment de terres, la implantació de 
la xarxa d’evacuació d’aigües, la instal-
lació elèctrica d’enllumenat i de reg 
i la pavimentació amb aglomerat as-
fàltic. D’altra banda, a l’àrea d’estaci-
onament del Serrat del Vent s’ha ade-
quat una zona com a mirador.

En total, la zona d’aparcament 
del cementiri i tanatori suma 1.795 
metres quadrats i té capacitat a 40 

remodelació de 
dos pàrquings

L’aparcament sota Torre Balada ha estat asfaltat recentment. || j. jáimez

vehicles, mentre que l’aparcament 
ubicat a la carretera de Sentmenat 
pot acollir 30 vehicles en els seus 995 
metres quadrats.

Amb la finalització d’aquests 
treballs es dona per acabat el paquet 
d’actuacions relatives a la millora 
d’aparcaments ja existents al muni-
cipi que s’incloïa en el Pla d’aparca-
ment que s’està implementant en-
guany a diferents punts de la vila i que 
es completa amb l’actuació que es va 
dur a terme el mes de març passat a 
l’aparcament de la ronda de Llevant. 
Totes tres intervencions han anat a 
càrrec de l’empresa Asfaltats Riba, 
SA i han sumat una inversió total de 
99.663 euros.

100 noves places al nucli urbà 
A més, l’Ajuntament crearà propera-
ment 100 noves places d’estaciona-
ment gratuït al nucli urbà. D’aquestes, 
38 sortiran de l’espai situat al carrer 
de Sot d’en Goleres, al costat d’un di-
pòsit d’aigua. Una altra intervenció su-
posarà la creació de 45 places noves 
a la part superior de l’escola Bona-
vista i que es connectarà amb el car-
rer del Racó, per sobre de la plaça de 
Lluís Companys. Fora del nucli antic, 

aquest pla també inclourà l’ampliació 
de l’espai d’aparcament situat entre 
la plaça de la Fàbrica Nova, el carrer 
dels Pedrissos i la carretera de Saba-
dell. Aquesta àrea s’ampliarà amb 15 
noves places. 

obres als carrers sant jaume i nou

També l’Ajuntament ha engegat 
aquest mes les obres de renovació 
de la vorera dreta del carrer de Sant 
Jaume, que es preveu que finalitzin a 
mitjans del mes de juny. Els treballs 
consisteixen a duplicar l’amplada de 
la vorera i passarà dels 102 centíme-
tres actuals als 210 centímetres, per 
tal de millorar l’accessibilitat de per-
sones amb mobilitat reduïda. L’actu-
ació, que va a càrrec de l’empresa Ar-
tífex Infraestructuras, SA i té un cost 
de 33.557 euros (IVA inclòs).

D’altra banda, el consistori té pre-
vist iniciar la setmana que ve la remo-
delació integral del carrer Nou al casc 
antic. L’actuació, que s’allargarà fins al 
mes d’agost, ocuparà el tram entre els 
carrers de Sant Josep i de l’Escorxa-
dor. La via serà de plataforma única, 
com ja ho és el tram de carrer Nou ubi-
cat entre la plaça del Mestre Gelonch i 
el carrer de Sant Josep. També es re-
novaran les xarxes de clavegueram i 
d’aigua potable i se substituirà l’enllu-
menat, amb la instal·lació de tecnolo-
gia LED. L’actuació s’engloba en un pa-
quet d’inversions més ampli que també 
inclou les obres d’urbanització de di-
versos carrers del nucli antic de Sant 
Feliu del Racó, per un valor total de 
370.000 euros.  || redaccióObres d’ampliació de la vorera del carrer Sant Jaume, aquesta setmana. || cedida

també s’està 
ampliant la vorera 
del carrer sant 
Jaume i es farà una 
reforma integral 
del carrer nou
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Castellar va acollir divendres passat 
a les instal·lacions d’El Mirador una 
trobada del Pacte per la Reindustria-
lització del Vallès Occidental centra-
da en propostes de fiscalitat i simplifi-
cació administrativa per “potenciar 
l’activitat dels polígons”, segons va 
dir l’alcalde de la vila i president del 
Consell Comarcal, Ignasi Giménez. 
Aquest Pacte ha de representar, en 
paraules de Giménez, “un canvi de 
paradigma: en comptes de compe-
tir entre municipis ara cerquem 
la col·laboració per a la reindus-

trialització”. 
Després dels anys més durs 

de la crisi econòmica “s’ha posat 
en valor l’aplicació de polítiques 
conjuntes des del territori per-
què volem continuar sent indus-
trials”, va expressar Giménez da-
vant dels representants polítics i 
tècnics dels diversos municipis va-
llesans. En aquest sentit, una de les 
eines més importants amb les quals 
compten els Ajuntaments són les or-
denances fiscals. “De vegades no se 
li dona suficient importància però 
també es poden fer polítiques pú-
bliques amb les ordenances”, va as-
senyalar l’alcalde de la vila tot citant 
els exemples que es volen implemen-
tar com l’estímul als plans d’igualtat, 
la potenciació del transport públic i 
els plans de mobilitat a les empreses 
i l’ús d’energies sostenibles entre les 

noves mesures fiscals per 
enfortir el teixit industrial

En primer terme, Ignasi Giménez i  Joan Carles paredes, del Consell Comarcal. ||  cedida

empreses. La idea és poder compar-
tir unes eines de fiscalitat similars 
alhora de potenciar la competitivi-
tat de les indústries vallesanes que 
s’han d’anar harmotizant.

El document de recomanaci-
ons concreta fins a 22 possibles mi-
llores distribuïdes en quatre grans 
blocs: per establir uns mínims i mi-
llor harmonització de les bonificaci-
ons existents entre ajuntaments, per 
activar noves mesures fiscals inno-
vadores que fomentin l’activitat in-
dustrial sostenible, per contribuir a 
un territori que facilita el desenvo-
lupament de l’activitat industrial i 
per a una gestió més eficient de la 
fiscalitat per part dels ajuntaments.

Cinc municipis ja estan incor-
porant aquestes propostes, un d’ells 
Castellar del Vallès. Joan Carles Pa-
redes, vicepresident del Consell Co-

pACTE pER LA REINDUSTRIALITzACIó | JornAdA

el pacte per la 
reindustrialització 
del Vallès es reuneix 
a castellar 

marcal i regidor a Montcada i Rei-
xach, va posar en context la jornada 
sobre fiscalitat que es va celebrar a 
Castellar recordant que la iniciativa 
va partir de la Declaració del Vallès 
del 2014, un punt i a part en la políti-
ca industrial vallesana perquè es va 
crear “un espai per concertació i 

de solucions conjuntes”. Paredes 
va remarcar que amb la millora de 
la conjuntura econòmica que s’està 
produint en els darrers mesos impli-
ca “una actualització de les propos-
tes del Pacte per la Reindustrialit-
zació i el desplegaments de noves 
fórmules”.  ||  redacció

per la igualtat real i efectiva del col·lectiu LGtbi

La bandera irisada llueix al balcó de 
l’Ajuntament des de dijous passat, 
un símbol reivindicatiu i de suport al 
col·lectiu LGTBI que restarà a Palau 
Tolrà fins el proper 28 de juny, el Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI. La 
irisada es va hissar justament dijous 
passat amb motiu de la jornada con-
tra l’homofòbia, la lesbofòbia, la trans-
fòbia i la bifòbia. Cada 17 de maig es 
commemora l’eliminació de l’homose-
xualitat de la llista de malalties men-
tals per part de l’Assemblea General 
de l’OMS.

L’acte central de la diada con-
tra la LGTBI-fòbia que organitza la 

Comissió Municipal per la Igualtat 
de l’Ajuntament, va tenir lloc  dijous 
passat al punt de les 7 de la tarda al 
pati de la Biblioteca Antoni Tort. El 
regidor de Govern Obert i Joventut, 
Dani Pérez, va ser l’encarregat de 
posar veu al manifest elaborat per la 
comissió. El text va arrencar posant 
l’accent en que la disfòria de gène-
re encara està al llistat de malalties 
mentals “de forma absolutament 
incomprensible i estigmatitzado-
ra envers les persones transexu-
als”. El manifest també va recordar 
que actualment “molts estats del 
món reprimeixen i castiguen el col-
lectiu LGTBI” i que en una desena 
d’aquests països ser homosexual en-
cara és un delicte amb pena de mort.

  R. Gómez

DRETS |  MAniFest

Lectura del manifest contra la LGTBI 

fòbia, dijous passat a la Biblioteca. || j.j.

En aquest sentit, el manifest 
va reconèixer l’esforç de les entitats 
LGTBI que han estat una part essen-
cial per promoure la redacció i apro-
vació de la llei catalana 11/2014 que 
garanteix els drets de la comunitat 
LGTBI i que té per objectiu eradicar 
la violència contra aquest col·lectiu. 
Amb tot, el text va constatar que la le-
gislació “no compta amb la voluntat 
suficient dels nostres polítics per 
fer efectius i realitat els nostres 
drets”. Podeu consultar el manifest 
en la seva totalitat a la secció d’Opinió 
d’aquesta edició. (Pàgina 11). 

D’altra banda, en paraules de la 
regidora de Programes Socials, Pepa 
Martínez: “Malauradament, faran 
falta molts més dies de reivindica-

ció com aquesta jornada per sen-
sibilitzar que no és un problema 
sinó una manera de viure.  Sembla 
mentida que 28 anys després que 
s’hagi tret del catàleg de malalties 
mentals, la gent, el carrer, encara 
no ho tingui superat”.  La regidora 
també va posar  l’accent en les noves 
generacions que arrosseguen algunes 
idees “no només homofòbiques sinó 
també masclistes, en contra de la 
igualtat, i això s’ha fet palès en les 
mobilitzacions del 8 de març però 
també per la sentència de la mana-
da, per denunciar-ho”.

Finalment, Josep Vitas, de la lli-
breria Antinous, va oferir un tast de 
lectures de sensibilització i contra la 
violència LGTBI.
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política

ERC acaba d’obrir un local al carrer Sala Boadella. || j. j

ERC Castellar es prepara per fer front a la recta final de la le-
gislatura i ho fa amb l’estrena d’una nova seu al carrer Sala 
Boadella, 1. La inauguració del nou punt de trobada dels repu-
blicans castellarencs va tenir lloc dijous passat amb l’assem-
blea de militants i simpatitzants d’ERC. 

A banda de presentar la seu als afiliats, durant l’assem-
blea es va votar el cap de llista de la secció local d’ERC per a les 
properes eleccions municipals que es celebraran la primavera 
de 2019. A hores d’ara la formació compta amb 28 militants a 
la vila. Així, tot apunta que els militants hauran ratificat com 
a alcaldable l’actual portaveu municipal i diputat d’Educació 
castellarenc, Rafa Homet. Aquesta seria la tercera vegada 
que Homet encapçali el projecte d’ERC als comicis munici-
pals. Rafa Homet va agafar el relleu de Jordi Permanyer com 
a cap de llista a les eleccions municipals de 2011. Cal destacar 
que Homet també ha estat president de la secció local d’ERC, 
càrrec que actualment ocupa Oriol Martori. 

D’altra banda, estava previst que  l’assemblea republica-
na comptés amb l’assistència virtual de l’exconseller de Salut, 
Toni Comin. Des de Brussel·les i a través de videoconferència, 
el polític català “volia adreçar unes paraules als simpatit-
zants i militants. Hem pogut contactar amb ell i volia par-
ticipar en la inauguració de la nostra seu”, detalla el regi-
dor d’ERC, Ferran Rebollo. 

Finalment, el matí d’aquest dissabte ERC organitzarà 
una jornada de portes obertes de la seu per donar a conèixer 
l’espai a la ciutadania i “que tots els castellarencs que ho 
vulguin puguin veure el local i fer-nos preguntes”, con-
clou Rebollo.  ||  r.Gómez

erc castellar estrena seu
ERC | noVA seu

el local es va inaugurar dijous passat amb l’assemblea de militants on 
tot apunta que rafa Homet serà cap de llista per a les municipals de 2019

Els guanyadors de la beca Oriol papell, i membres d’ERC, amb Roger Torrent || cedida

+ ERC CASTELLAR

Els guanyadors de la 
Beca Oriol papell 
visiten el parlament 

Els guanyadors de la Beca 
Oriol Papell d’enguany, Marc 
Valldeperes i Vinyet Avellaneda, i 
la guanyadora de l’edició anterior, 
Sara Tabelhachmi, van visitar 
dijous passat el Parlament de 
Catalunya.  Els joves castella-
rencs, premiats amb aquesta beca 
d’estudis que impulsa la secció 

local d’ERC en memòria d’Oriol 
Papell, van ser rebuts pel presi-
dent de la cambra Roger Torrent. 
A la trobada entre el president 
del Parlament de Catalunya i la 
comitiva castellarenca, Torrent 
va valorar molt positivament la ini-
ciativa de posar en marxa un ajut 
als estudis, segons ha explicat 
el regidor d’ERC, Ferran Rebollo. 
“Des de l’àmbit republicà tot allò 
que està relacionat amb l’ense-
nyament és un punt que sempre 
hem defensat”, apunta el regidor. 
Torrent va convidar formalment 
els tres joves a assistir a una 
sessió plenària del Parlament.
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salut

Queda un mes per l’estiu, i els anuncis 
publicitaris no paren de recordar-nos 
que hem de posar-nos a punt per em-
botir el vestit de bany en un cos atlè-
tic i broncejat. És l’hora de les dietes 
miraculoses, de l’operació biquini per 
recuperar en quatre setmanes tota 
la bondat que no hem fet en un any. 

Però aquesta, per a la terapeuta 
nutricional, Cristina Manyer, no és la 
solució. Manyer va oferir dijous pas-
sat una xerrada sobre nutrició equi-
librada per a grans i petits a la Sala 
d’Actes d’El Mirador. La coach nu-
tricional va apuntar que la clau no 
és fer dieta sinó adquirir “hàbits sa-
ludables durant tot l’any, en el dia 
a dia, és un estil de vida”. De fet, el 
més important és “tenir ganes de 
fer-ho, motivació”. “Avui dia està 
de moda que la gent es cuidi, hi ha 
molta informació a l’abast, tanta 
que de vegades et pots sentir per-
dut”, reconeix Manyer. 

les verdures marquen el ritme 
En aquest sentit, les bases d’una ali-
mentació equilibrada comencen per 
“omplir la nevera de verd, de ver-
dures fresques, de temporada i a 
poder ser ecològiques, de proxi-
mitat i de bona qualitat”. A banda 
de les verdures, la coach va apuntar 
que entre els aliments essencials es 
troben les fonts de proteïnes animals i 
vegetals, kéfir de cabra com a aliment 
probiòtic per cuidar la flora intesti-

omplir la nostra nevera de verd

Cristina Manyer, dijous passat durant el showcooking.  || j. morera

La terapeuta nutricional naturista, cristina Manyer, va oferir una 
xerrada sobre alimentació equilibrada a la sala d’Actes d’el Mirador

nal, i ous de gallines lliures. “També 
hem de conèixer el gran ventall 
de cereals integrals que tenim a 
l’abast, que són una font d’energia 
constant. D’altra banda, cal tenir 
en compte que el greix saludable és 
essencial per al bon funcionament 
de l’organisme. No hem de pensar 
només en el component calòric”, 
afegeix Manyer.

Tanmateix, sovint el ritme de 
la jornada, frenètic i estressant, ens 
fa optar per productes precuinats 
i processats “amb molts compo-
nents que no sabem què són, que 
ens aporten grans dosis de sucre 
refinat i sal”. Però Manyer assegu-
ra que per cuinar plats saborosos i 

saludables no es necessita molta es-
tona, la cuina ràpida i deliciosa no 
és un mite. Per demostrar-ho, du-
rant la xerrada a la Sala d’Actes d’El 
Mirador la coach va oferir un petit 
showcooking en què les verdures van 
ser les protagonistes. “Moltes vega-
des bullim en excés les verdures, 
fins que agafen un to marronós i 
perden consistència i bona part 
dels nutrients. Ho fem perquè ens 
costa menjar-les, però així perden 
gairebé tot el gust”,  va reconèixer  
Manyer.  “Una cocció adequada és 
al vapor, que mantinguin un color 
viu”, va constatar.  “Una cuina rà-
pida i deliciosa és possible. Prou 
excuses !”, va concloure la coach.  

  Rocío Gómez 

SExUALITAT  | xerrAdA

BREUS
NUTRICIó  | xerrAdA

Un mica més a prop de 
l’orgasme femení 

Castellar del Vallès s’ha adherit un 
any més a la campanya amb motiu 
del Dia Mundial sense Tabac, una 
efemèride que se celebra cada 31 de 
maig i que enguany respon al lema 
“2018: Tabac i cardiopaties”, esco-
llit per l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS).

Així, l’OMS posa l’accent 
aquest 2018 en la relació existent 
entre el tabac i les cardiopaties i al-
tres malalties cardiovasculars que 
són les principals causes de la mort 
al món, on a més el fum del tabac i 
l’exposició al fum contribueix a prop 
del 12% de les morts per cardiopatia. 

A Castellar, les propostes pro-
gramades inclouen una acció de sen-
sibilització que es repeteix cada any, 
i que és la instal·lació a la Unitat de 
Gestió d’Atenció Primària (UGAP), 
del 28 de maig a l’1 de juny, de la taula 

“2018: tabac i cardiopaties”, 
lema d’enguany de la campanya

informativa “D’esquena al tabac, 
respirem a fons!”. Com és habitual, 
també s’oferirà la possibilitat de re-
gistrar la capacitat respiratòria i de 
controlar el monòxid de carboni i/o 
peak-flow als fumadors, alhora que 
es difondran consells específics con-
tra el tabac. Aquesta activitat anirà 
a càrrec de les infermeres del CAP 
M. Rosa López i Yasmina Martínez.

El personal sanitari de la vila 
també durà a terme una actuació 
encaminada a facilitar els mitjans 
per deixar de fumar a tots aquells 
pacients que ho necessitin i esti-
guin d’acord a intentar-ho. A més, 
des del Centre d’Atenció Primària i 
les farmàcies de la vila es distribui-
rà entre els pacients que ho reque-
reixin el “Consell mínim antitabac”, 
una publicació amb consells pràctics 
per deixar de fumar. 

EFEMèRIDE | diA MundiAL sense tAbAc

D’altra banda, diversos equi-
paments municipals, com el CAP o 
la Biblioteca Municipal Antoni Tort 
distribuiran entre els seus usuaris 
material divers sobre el tabaquisme. 
També, com ja es va fer l’any passat, 
el CAP oferirà l’intercanvi de cigar-
retes per fruites saludables.

Una altra de les accions desta-
cades que es duran a terme serà la 
intensificació de la promoció d’acti-
vitats de prescripció social, que estan 
encaminades a millorar la qualitat de 
vida de l’usuari com a possible alter-
nativa al tabac.

Una d’aquestes alternatives és 
l’activitat física Així, el proper dime-
cres, 30 de maig, hi haurà una cami-
nada que s’ha titulat “Menys fumar i 
més caminar”. La sortida  engegarà a 
les 9.30 hores des de la porta del Cen-
tre d’Atenció Primària.  ||redAcciÓ

28 DE MAIG | iGuALtAt

Una xerrada i un taller són les dues propostes programades a Castellar 
del Vallès per commemorar aquest 2018 el Dia de la Salut de la Dones, 
que se celebra arreu del món cada 28 de maig. La primera de les activi-
tats tindrà lloc dimecres dia 30 de maig i consistirà en la xerrada “La dieta 
de les emocions, l’alimentació al llarg de la vida”, a càrrec de Neus Elcac-
ho, dietista integrativa i coach nutricional. La proposta tindrà lloc a la sala 
d’actes del Casal Catalunya a les 19 hores. A la mateixa hora, però el di-
mecres 6 de juny, s’ha programat el taller “Massatge sonor, un viatge de 
descoberta pels sentits”, una activitat que conduiran, a la sala d’activitat 
física del Casal Catalunya, la psicòloga Laura García i la musicoterapeuta 
Sílvia Gallego. Totes dues propostes, organitzades per la Comissió Muni-
cipal per la Igualtat, són gratuïtes i obertes a tota la població. 

La història del Dia per la Salut de les Dones es remonta al V Encuen-
tro Internacional de Mujer y Salud a San José, Costa Rica, el maig de 1987. 
La intenció era fer visible la desigualtat de les dones en termes de salut, 
fent públiques les seves demandes i el compromís de les administracions 
per afavorir-les.   ||REDACCIÓ

Dues activitats commemoraran a 
Castellar el Dia de la Salut de les Dones 

“Encara hi ha molts tabús quant 
al sexe. És molt important que 
ens coneguem a nosaltres ma-
teixos, sobretot, en el cas de les 
dones”. Així va arrencar la xerra-
da sobre l’orgasme femení que va 
oferir la sexòloga Marta Garcia di-
marts passat. La trobada, organit-
zada per la Farmàcia Yangüela, va 
tenir lloc a l’espai de salut de la far-
màcia, al carrer Torras , 2.  

Per començar, Marta Garcia, 
que pertany l’empresa de joguines 
sexuals Plátano Melón, va assegu-
rar que als centres educatius només 
es parla del sexe en termes “de re-
producció i de prevenció de ma-
lalties sexuals” la qual cosa fa que 
per a molts joves, que es capbussen 
a les xarxes, “el referent del sexe 
sigui el ‘porno’, i és un greu error”. 
La sexòloga va criticar les falses ex-
pectatives que genera la pornogra-
fia i sobretot el paper que ocupa la 
dona en aquest gènere que es fa des 
d’una perspectiva absolutament 
masclista. El cert és, per a Garcia, 
que a hores d’ara encara hi ha mol-
tes dones i homes amb molts dubtes 
i falses creences sobre l’orgasme fe-

mení. “Hi ha dones preocupades 
perquè no han tingut mai un or-
gasme vaginal, només per pene-
tració, i és ben normal. El 75% de 
les dones necessiten l’estimula-
ció del clítoris per arribar a l’or-
gasme”, va dir. 

D’altra banda, la sexòloga va 
apuntar que “hi ha molts homes 
obsessionats per la mida del seu 
penis i és a l’entrada de la vagina 
on hi ha més sensibilitat i al punt 
G. La mida no importa”.

La sexòloga, que va parlar dels 
diferents tipus d’orgasme femení, i 
dels factors que l’afavoreixen en una 
relació sexual, va reconèixer que el 
cos i el plaer de les dones encara són 
uns grans desconeguts. “El clíto-
ris té més de 8.000 terminacions 
nervioses mentre que el penis en 
té 4.500. El clítoris no és només la 
part que veiem”, va explicar. 

Per tot plegat, l’autoconeixe-
ment és bàsic. “Cal saber què ens 
agrada i què no per poder-ho ex-
plicar a la parella, i no carregar-li 
tota la pressió. Ens hem de respon-
sabilitzar del nostres orgasmes”, 
va concloure la sexòloga. || r.G.

Marta Garcia, durant la xerrada a l’espai salut de la Farmàcia Yangüela  || j.jáimez
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entitats

FEDAC  | 26 de MAiG

La  P.A.F., 
a la plaça del 
Mercat

Aquest dissabte es presenta a la 
plaça del Mercat la cooperativa Pro-
ductes Artesanals Fedac (P.A.F.), 

Un total de 25 entitats, empreses i 
serveis municipals donaran a conèi-
xer les seves activitats extraescolars 
a la 1a Fira d’activitats extraescolars 
que tindrà lloc aquest diumenge, 27 
de maig, de 10 a 14 h, a la plaça d’El 
Mirador. L’activitat, organitzada per 
la Regidoria d’Infància i Adolescèn-
cia, té per objectiu donar a conèixer el 
conjunt de propostes que les famílies 
tenen a disposició per als seus fills i 
filles fora de l’horari lectiu durant el 
curs 2018-2019.

Segons la regidora d’Infància 
i Adolescència, Ángela Pappalardo, 
“la celebració de la fira arriba en 
un moment idoni ja que les famílies 
comencen a informar-se sobre qui-
nes activitats podran fer els seus 

infants amb vistes al curs que ve”.  
Segons la regidora, “les activitats 
extraescolars són una bona opció 
per afavorir entorns educatius, de 
relació i de lleure per als infants i 
joves i a Castellar existeix un ven-
tall molt ampli”.

 A més dels estands pròpiament 
dits, la fira també  acollirà demostra-
cions.  Així, l’Hoquei Club Castellar 
farà demostracions i circuit d’habili-
tat; el CAC salt d’alçada i llançament 
de pes i curses; Artcàdia realitzarà el 
taller d’instruments “Vine’m a tocar” 
i un altre d’arts plàstiques; la Ludo-
teca Les 3 Moreres oferirà la possi-
bilitat de construir i decorar un avio-
net de goma eva;  el Grup Pessebrista 
farà una demostració de construc-
ció de pessebres;  Novacadèmia farà 
una demostració de Lego Planet; el 
Cor Sant Esteve oferirà una mostra 
de cant coral i petit concert partici-
patiu; l’Escola de Trial ElBixu farà 
una exhibició d’Alan Rovira amb obs-
tacles;  Codelearn oferirà  una acti-
vitat de robòtica; el Ball de bastons 
realitzarà un taller d’iniciació; A Es-

tota l’activitat extraescolar en una fira
La plaça d’el 
Mirador acollirà 
25 entitats que 
donaran a conèixer 
les seves activitats

FIRA | 27 de MAiG

una iniciativa dels alumnes del 5è 
i 6è de l’escola Fedac Castellar, que 
va començar a gestar-se a l’octubre  
“a través d’una iniciativa de la Di-
putació de Barcelona amb escoles 
de primària de la demarcació per 
treballar competències bàsiques 
de manera transversal”, explica la 
professora Bea Barrera .

Els alumnes vendran a la plaça 
del Mercat productes com sabons, 
clauers, suports pel mòbil, estalvis 

fets amb pinces i bossetes d’olor. La 
venda servirà per recuperar el capi-
tal inicial que cada alumne ha apor-
tat a la cooperativa -uns 3 euros- i si 
aconsegueixen més diners els desti-
naran a l’ONG Greenpeace. Barre-
ra destaca que els alumnes “estan 
supermotivats perquè veuen que 
estan immersos en un projecte 
amb importància social”.

D’altra banda, els alumnes de 5è
han realitzat, durant tot el curs, el ta-

ller de Drama Workshop dirigits per 
la castellarenca Sara Schkot. “En 
aquest taller  han creat els seus 
propis guions teatrals”, diu Schkot, 
“que ara portaran a escena”. El 31 
de maig, a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu, els alumnes mostraran 
a tota l’escola l’obra resultant dels 
seus propis guions. A les 19 hores, 
mostraran el resultat a les famílies.

Aquest taller s’ha desenvolpu-
pat en llengua anglesa.  ||  j. r - m. a.

paiart hi haurà un photocall, maqui-
llatge, jocs musicals, taller de violí i 
taller de coreografia;  Canglomerat  
portarà una  bola del món escalable; 
el pintor Enric Aguilar oferirà una 
activitat artística i plàstica, dibuix, 
pintura i còmic; l’Escola de Música 
Torre Balada farà una  mostra de 
grups instrumentals; els Castellers 
de Castellar faran un taller d’inicia-
ció i, finalment, Colònies i Esplai Xi-
ribec faran una manualitat. 

A més, els visitants podran 
també informar-se de colònies i ca-
sals d’estiu que moltes d’aquestes 
entitats i empreses ofereixen. Apro-
fitant la celebració de la fira, el setma-
nari L’Actual edita aquest divendres 
una guia d’activitats extraescolars 
del curs 2018-2019 que contindrà la 
informació de l’oferta de fins a 24 en-
titats, empreses i serveis (la major 
part de les quals participen a la fira). 
Aquest suplement, juntament amb 
la guia de Casals d’Estiu que es va 
publicar en la darrera edició del set-
manari, es distribuirà gratuïtament  
a la fira  ||redacció

ESTANDS DE LA FIRA

6 estands d’àmbit esportiu
canglomerat, cAc, escola de trial 
elbixu, Fscastellar, Hccastellar i 
Kenpo Karate studios” 

5 estands d’idiomes
idiomes castellar, Kids&us, nova 
Language, novacadèmia i el Mirador 

5 estands d’arts plàstiques
Artcàdia, cor sant esteve, enric 
Aguilar, escola Municipal de Música 
i espaiart 

4 estands de cultura popular 
AsAc, ball de bastons, castellers 
de castellar i Grup pessebrista  
  
3 estands d’entitats de lleure 
puig de la creu, Ludoteca i xiribec 

1 estand de robòtica   
codelearn 

1 estand acció social  
creu roja
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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.

C’s demana a l’Ajuntament que els 
treballadors públics arrenquin els 
llaços grocs. Els hi fa nosa: regi-
ra consciències fer palès que hi ha 
persones injustament a la presó 
(preventiva!) per haver defensat 
votar per decidir. Ens volen ca-
llats, acovardits, tancats a casa 
i muts als carrers: com a la dic-
tadura franquista. Neguen la lli-
bertat d’expressió: volen destruir 
els símbols de solidaritat, no pas 
plantar-ne d’altres. Volen silenci-
ar-nos, tapar-nos la boca. Curio-
sament, no els hem sentit mai de-
manar treure les pintades nazis 
o feixistes.
Però mentre hi hagi presos injus-
tament tancats (o exiliats per evi-
tar-ho), hi haurà llaços grocs. A les 
cases i als carrers. Perquè el que 
vol la immensa majoria de cata-
lans és votar lliurement, pacífica-
ment, democràticament per deci-
dir el futur, sense ser apallissats o 
empresonats. Com els escocesos o 
els quebequesos. És de sentit comú 
i amb això no cal ser independen-
tista: només cal ser demòcrata.

No cal ser 
independentista: només 
cal ser demòcrata

 Jordi Grau i Fontanals

  Roger Garcia Llopart *

 Ferran Rebollo*

i ha moments en què 
tot pren un aire de final 
de règim. Els pilars que 
semblaven més sòlids 
trontollen, i la caiguda 

acostuma a ser inevitable. No fa tants 
anys, el Partit Socialista governava 
al Parlament Europeu, al Parlament 
Espanyol, a la Generalitat, a les qua-
tre Diputacions Provincials i als ajun-
taments de totes les grans ciutats de 
Catalunya llevat de Vic i Sant Cugat 
del Vallès. Avui, tota aquella acumula-
ció de poder ja és historia. I no sembla 
que hagi de tornar.
Què ha passat? Hi ha diverses raons, 

no s’han fet o s’han 
fet molt malament 
les polítiques en 
matèria d’habitat-

H

O

Partit Socialista: caiguda 
lliure cap a la irrellevància

El dret a l’habitatge

però sobretot, cal parlar de la incapa-
citat d’adaptar-se al canvi que ha fet el 
nostre país en els darrers anys. Men-
tre es podia moure en l’equidistància 
entre catalanisme i federalisme - amb 
el comodí de l’antipujolisme - no hi va 
haver problema. Però va ser precisa-
ment quan el socialisme va aconseguir 
governar a Espanya i a Catalunya quan 
es van acabar les excuses. 
Poc a poc, la tramoia va anar caient. 
Qui no recorda aquell famós “apoya-
ré” de Rodriguez Zapatero a l’Estatut 
del 2006?? O Miquel Iceta canviant lite-
ralment de bàndol i seient al costat dels 
companys del PSOE durant la seva ne-
gociació a Madrid. O el “cepillado” d’Al-
fonso Guerra. Sí, perquè cal recordar 
que, juntament amb el PP, van ser soci-
alistes com el Defensor del Pueblo Enri-
que Múgica, o el govern d’Aragó els qui 
van presentar recursos d’inconstituci-

onalitat contra aquell Estatut al Tribu-
nal Constitucional. Els  resultats ja els 
coneixem. I després d’episodis lamen-
tables, com la defenestració del Presi-
dent Maragall, la compra de vots a un 
euro la peça per part de Jaume Coll-
boni, o l’escàndol d’escoltes il·legals del 
restaurant la Camarga, la fuga de vo-
tants i de militants ja va esdevenir im-
parable. Amb un discurs fet a base de 
tòpics tronats i que ja només convenç 
els que venen convençuts de casa, els 
fidels de tota la vida han anat compro-
vant que l’antic partit-alfa ja no tenia 
solucions per als nous temps.
I així, els socialistes han passat de de-
fensar el dret a l’autodeterminació dels 
pobles a manifestar-se pels nostres car-
rers del bracet amb l’ultradreta.De pro-
clamar-se republicans a convertir-se en 
la gran crossa monàrquica. De negar 
el suport al PP (NO és NO) a fer Presi-

Per una errada de maquetació, la il·lustració de Joan Mundet apareguda a la 
pàgina 11 de l’edició de la setmana passada de L’ACTUAL no es podia veure 
íntegrament. Aquí la tornem a reproduir correctament. 

Fe d’errades

D’altra banda, cal dir que els soci-
alistes de Castellar s’han pronun-
ciat a favor de l’alliberament dels 
presos polítics. Però ja hem vist 
que a C’s tant els fa pactar amb PP 
o PSOE per tenir poder. Per tant, 
després de les properes eleccions 

El projecte solidari de l’Amin Sheikh

La castellarenca Èlia Guàrdia va presentar a Castellar juntament amb Amin 
Seikh el projecte solidari a l’Índia ‘Si jo puc, tu pots’, promogut per l’Asso-
ciació Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa i el Desenvolupament 
Sostenible. Sheikh i Guàrdia van visitar els alumnes de 4t d’ESO de FEDAC 
Castellar per explicar la tasca que promou ‘Si jo puc, tu pots’. Seikh va expli-
car la seva trajectòria vital, que ha plasmat en un llibre, des d’una infància 
d’abusos i pobresa fins a l’oportunitat d’aconseguir una vida diferent a Bom-
bay on ha obert una cafeteria-biblioteca on tots els treballadors són joves 
en risc d’exclusió social. Tota la informació es pot trobar al web de l’Amin 
https://www.iambecauseofyou.com/home-ca.  || redacció

FOTO DE LA SETMANA

municipals, els socialistes de Cas-
tellar pactaran amb C’s per mante-
nir l’alcaldia? És important saber 
a qui votes per no trobar-te des-
prés sorprès perquè tu mateix has 
enviat un exèrcit a descatalanit-
zar el carrer.

dent Mariano Rajoy. 
Malauradament doncs, ja no hauria de 
sorprendre ningú la naturalitat amb que 
han votat a favor de l’aplicació de l’ar-
ticle 155. Ni la manca absoluta de soli-
daritat amb els presos polítics, amb els 
mitjans de comunicació públics o amb 
el model d’ensenyament a Catalunya. 
Avui el PSC és més que mai una fran-
quícia del PSOE. I quan Pedro Sán-
chez diu que cal canviar el codi penal, i 
adaptar el delicte de traïció per poder 
aplicar-lo als presos polítics catalans, o 
quan acusa de racista i xenòfob el Pre-
sident Torra, el secretari d’organitza-
ció del PSC Salvador Illa es limita a as-
sentir com a bon escolanet. 
Als qui coneixem la importància histò-
rica del socialisme a Catalunya, aques-
ta deriva ens resulta molt incòmoda. 
Però això no és res comparat amb el 
que deuen sentir els milers de socialis-

tes represaliats pel franquisme que van 
patir presó o exili. O que van acabar en-
terrats en alguna dels milers de fosses 
comunes que encara avui cap govern 
espanyol ha gosat dignificar. Inclosos 
tots els governs socialistes.

* pDeCAT

passa a la pàgina 11
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opinió

l 17 de maig, dia in-
ternacional contra la 
LGTBI-fòbia, és el dia 
que commemorem que 
un 17 de maig de 1990 

l’OMS va treure definitivament l’ho-
mosexualitat del llistat de malalties. 
Tot i aquest importantíssim avanç, es 
va deixar la disfòria de gènere que en-
cara avui està al llistat de forma ab-
solutament  incomprensible i estig-
matitzadora vers les persones trans. 
El 17 de maig és primordialment una 
data reivindicativa, de lluita i de sen-
sibilització a favor de la implemen-
tació de tots els drets i llibertats que 
cal activar per fer possible un món 
sense violències ni discriminacions 
vers les persones, siguin aquestes bi-
sexuals, intersexuals, trans, lesbia-
nes, gais o heterosexuals. Sense di-
ferències. Un dia per recordar que 
a, molts estats del món, hi ha legis-
lacions que reprimeixen i castiguen 
el col·lectiu LGTBI, en 10 d’aquests 
sota pena de mort.
A Catalunya fa gairebé 3 anys que, 
fruit de la lluita incessant de les en-
titats LGTBI, es va aprovar la llei 
11/2014 que garanteix els nostres drets 
i que té com a objectiu erradicar la 
LGTBI-fòbia.
Aquest marc legal és una eina potent 
per assolir en tots els àmbits de les 
nostres vides un total desenvolupa-
ment de drets pendents, reparació 
històrica i eliminació de discrimina-
cions per raó d’orientació sexual i/o 
identitat de gènere.
Malauradament, aquest instrument 
no està comptant amb la voluntat po-
lítica suficient per fer realitat i efec-
tius els nostres drets. L’assetjament 

Manifest Dia Internacional 
Contra la LGTBI-fòbia

E pLAÇA MAJOR

COMISSIó DEL 17 DE MAIG

 Aleix Canalís i Alsina*

nguany el country 
està de celebració. 
Els Amics del Country 
de Castellar del Vallès 
van celebrar el seua-

niversari el cap de setmana passat 
amb un dinar de germanor a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà.
Com qualsevol entitat del muni-
cipi, els Amics del Country tenen 
una idiosincràsia pròpia i un públic 
molt fidel que setmana rere setma-
na omplen les pistes de ball d’arreu 
del principat.
Una de les característiques d’aques-

E
Per molts anys de 
Country

ta entitat durant la seva història  
ha estat la capacitat de ser un pol 
d’atracció per a persones d’altres 
municipis que cerquen l’esperit de 
companyerisme i “bon rotllo” que es 
respira . Bona mostra d’això, va ser 
que a la celebració del passat dis-
sabte, entre el més d’un centenar de 
persones que van participar a l’ar-
rossada, moltes d’elles eren vingu-
des de municipis veïns.
El ball i els grups de ball de tot tipus, 
és una de les activitats amb més 
força, tradició i número de partici-
pants de les activitats culturals que 
trobem a la nostra vila. Podem dir 
que l’afició pel ball al nostre muni-
cipi gaudeix d’una salut de ferro, i 
els Amics del Country de Castellar 
en són una bona mostra.
Per aquest motiu, des de l’Ajunta-
ment de Castellar, volem agrair la 
tasca de totes aquelles persones 
que estan al capdavant de les enti-
tats que fomenten el ball a la nos-
tra Vila, i en aquesta ocasió, espe-
cialment del Manel Da Silva i el seu 
equip, els grans promotors del Co-
untry a la nostra Vila.
 

* Tinent d’alcalde de Cultura
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ge. Hem de començar a posar-hi 
remei, es preveu una greu emer-
gència social.
Segons l’estudi de l’Observato-
ri Metropolità de l’Habitatge de 
Barcelona, quasi la meitat de les 
famílies que viuen en pisos de llo-
guer es troben en situació de risc 
per l’alt preu del lloguer en rela-
ció amb els salaris. Aquesta dada 
s’obté a partir de la taxa de sobre-
càrrega establerta per l’Eurostat, 
que consisteix a saber quines fa-
mílies destinen més del 40% dels 
seus ingressos en el pagament 
de l’habitatge i subministrament. 
Mentre que la mitjana Europea 
oscil·la entre un 10% i un 15%, a 
Espanya parlem d’un 43% de fa-
mílies en risc.
El parc de lloguer públic a l’estat 
espanyol no arriba al 2% mentre 
que la mitjana europea és del 18%, 
aquí identifiquem que les políti-
ques en relació a l’habitatge so-
cial en l’estat espanyol han estat 
pràcticament nul·les.
Hem perdut una oportunitat d’or 
en el rescat bancari, Espanya dona 
per perduts 60.073 milions d’euros 
d’aquest rescat, en aquest cas hau-

rien pogut fer com va fer Irlanda, 
rescatar els bancs amb la condi-
ció que posessin els pisos que te-
nien buits a disposició de lloguer 
social, el govern espanyol no hi va 
posar cap condició, encara més, hi 
ha desnonaments, diuen legals, en 
contra dels mateixos que paguem 
aquest rescat, inquietant oi? Ir-
landa va rescatar els bancs però 
l’estat es va quedar els pisos, am-
pliant així, el seu parc d’habitat-
ge social, ras i curt. 
Com ja sabem la Banca juga un 
paper determinant en la política 
espanyola, la banca i les empreses 
de l’IBEX35, en detriment dels ciu-
tadans, evidentment, les energèti-
ques segueixen sent també un clar 
exemple, però bé en altre article 
ja farem una repassada.
A Catalunya hem estat els únics 
que hem legislat, per exigir als 
bancs que posessin a lloguer soci-
al els pisos que tenen buits, una de 
les poques Lleis aprovades al Par-
lament que no ha anat al Tribunal 
Constitucional, per sort. La llei diu 
que passats 2 anys amb habitatge 
registrat i buit l’administració té 
el dret a expropiar-ne l’usdefruit, 

escolar vers els menors i adolescents 
LGTBI en l’àmbit educatiu continua 
sent una xacra que genera odi i dis-
criminació, i que cal combatre amb 
l’activació dels protocols i mecanis-
mes que preveu l’article 12 de la llei 
contra la LGTBI-fòbia.
També hem de cuidar a les perso-
nes grans o dependents LGTBI per-
què ningú subverteixi els seus drets 
i puguin expressar la seva sexualitat 
en llibertat. Els drets sexuals i repro-
ductius són un altre aspecte cabdal 
a l’hora de poder viure amb plena lli-
bertat les nostres sexualitats. Enca-
ra que s’han aprovat protocols i mo-
dels en consonància amb les nostres 
realitats, no s’estan implementant de 
forma universal i sense limitacions. 
En els darrers mesos hem presenci-
at diferents denúncies de persones 

LGTBI que havien estat víctimes de 
violència, vexacions i discriminaci-
ons. Denúncies que alerten de la ne-
cessitat d’erradicar la LTGBI-fòbia 
de forma contundent, amb operatius 
i mecanismes efectius. Cal aturar la 
impunitat d’aquests atacs i activar les 
mesures previstes per la llei. Cal, en 
definitiva, una voluntat política que 
prioritzi la lluita contra les violènci-
es vers el col·lectiu LGTBI.
Cal denunciar totes les vexacions, 
discriminacions i agressions que 
patim, i cal, que per part de les di-
ferents administracions, és garan-
teixi la total resolució d’aquestes de 
forma contundent i amb totes les 
conseqüències.
Avui, volem adreçar-nos a tota la po-
blació LGTBI+ i fer arribar aquest 
missatge. Sabem que encara hi ha 

persones que es creuen amb el dret 
de fer-nos mal, de discriminar-nos. 
Ho fan de moltes formes i amb mol-
tes intencions, però la més fastigosa, 
potser, és la de fer-nos sentir inferiors. 
Tot això no és ni serà mai just, i com 
a societat tenim l’obligació de treba-
llar de valent per canviar-ho. Volem 
deixar molt clar que cap persona té 
dret a fer-nos mal. No hem de perme-
tre que aconsegueixin fer-nos sentir 
menys del que realment som. Senzi-
llament, perquè no ho som. I la prova 
està en què hem aconseguit alçar la 
nostra veu, lluitar pels nostres drets, 
i aconseguir molts avenços que abans 
no hi eren.
Aquest 17 de maig sortim al carrer 
per exigir fer efectiu tots els nostres 
drets, volem poder viure i estimar 
sense patiments ni discriminacions.

això actualment és vigent.
Des de la Generalitat de Catalu-
nya s’està treballant sobre un Pla 
Territorial Sectorial d’Habitatge, 
que ja es troba en fase d’exposició 
pública, aquesta és una molt bona 
notícia, aquest Pla incorpora un 
full de ruta cap a on ha d’anar Ca-
talunya en polítiques d’habitatge 
en els pròxims 15 anys i assolir el 
repte de passar d’un 2% de parc 
de lloguer públic a un 15%.
Mentrestant des dels Ajuntaments 
podem fer feina, des d’ERC Cas-
tellar ho tenim molt clar,  hem de 
treballar i treballar amb els dife-
rents actors socials com la PAH, 
Associacions de veïns... per inten-
tar donar solucions a aquelles fa-
mílies que actualment ja pateixen 
les greus conseqüències de la nova 
bombolla immobiliària, bombolla, 
que de moment l’estat espanyol no 
vol reconèixer com a tal.
Recordem l’Article 47 de la Cons-
titución Española:
“Tots els espanyols tenen dret a un 
habitatge digne i adequat. Els po-
ders públics promouran les condi-
cions necessàries i establiran les 
normes pertinents per tal de fer 

  LGTBI. || joan mundet

El 17 de maig és 

primordialment una data

reivindicativa, de lluita i de

 sensibilització

efectiu aquest dret, i regularan 
la utilització del sòl d’acord amb 
l’interès general per tal d’impe-
dir l’especulació.”
Doncs això...,fem feina,  
#femrepública.

 *Regidor d’ERC
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actualitat

xERRADA | cicLe cAsteLLAr 20/20

El proper dijous, 31 de maig, tin-
drà lloc una nova xerrada del Cicle 
“Reflexions. Diàlegs sobre el futur. 
Pla Estratègic Castellar 20/20”. En 
aquest cas, el tema serà l’educació. 
La conferència, titulada “Com im-
pulsar el futur de l’educació des del 
municipi. L’Educació 360, una nova 
mirada”, anirà a càrrec de Carles 
Barba, director de l’Aliança Educa-
ció 360, i Ismael Palacín, director de 
la Fundació Jaume Bofill.  

El repte de l’Aliança Educació 

Carles Barba i Ismael palacín, conferenciants de dijous . || cedides

Com impulsar el futur de 
l’educació des del municipi

360 és que tothom tingui més i mi-
llors oportunitats educatives en tots 
els temps i espais de la seva vida i con-
nectar l’educació i els aprenentatges 
entre el temps lectiu i el no lectiu. 

De fet, dimarts vinent, el ple 
de l’Ajuntament portarà a votació 
l’adhesió a aquesta Aliança. Amb 
el manifest de convocatòria l’Alian-
ça Educació 360 conviden a ajunta-
ments, centres educatius, entitats, 
equipaments, recursos i iniciatives a 
formar-ne part per fer-la possible.   

HABITATGE | AJuts

L’Oficina Local d’Habitatge, si-
tuada a El Mirador, tramitarà 
fins al 29 de juny les sol·licituds 
de prestacions per a l’any 2018 
que tenen la finalitat de facili-
tar l’accés i la permanència en 
un habitatge en règim de llo-
guer a sectors de població en 
risc d’exclusió social. Es tracta 
d’uns ajuts que atorga la Gene-
ralitat de Catalunya, a través de 
l’Agència de l’Habitatge de Ca-
talunya, i que consisteixen en el 
pagament del 40% del lloguer, 
amb un límit màxim de 200 
euros mensuals i 2.400 euros 
anuals per habitatge.

Poden accedir a aquesta 
convocatòria les persones ti-
tulars de contractes d’arren-
dament d’habitatge destinat 
a residència habitual i perma-
nent, ubicats a Castellar del Va-
llès. Altres requisits bàsics per 
formalitzar la sol·licitud són 
tenir residència legal a Cata-
lunya, que l’import de la renda 
mensual de l’habitatge no su-
peri els 600 euros (900 euros 
en el cas de les famílies nom-

Obert fins al 29 de juny 
el termini per sol·licitar 
prestacions per al lloguer

broses), i que els ingressos famili-
ars no superin la Quantia del Límit 
d’Ingressos de la Unitat de Convi-
vència. Aquest límit es calcula en 
funció dels membres de la unitat 
de convivència i les seves edats, i 
es determina en relació amb l’in-
dicador de renda de suficiència de 
Catalunya (IRSC).

Les sol·licituds es poden pre-
sentar al Servei d’Atenció Ciutada-
na (El Mirador), dilluns i divendres 
de 8.30 a 14.30 hores i de dimarts 
a dijous de 8.30 a 19 hores. Podeu 
consultar tota la documentació re-
lacionada amb aquesta tramitació 
al web municipal.

documentació necessària

Cal aportar la instància de sol-
licitud correctament omplerta, 
aportant la informació i els models 
que s’acompanyen. Caldrà aportar 
els originals de la documentació 
sol·licitada, no fa falta aportar fo-
tocòpies ja que s’escanejarà en el 
moment de la presentació. 

Cal apuntat que aquesta tra-
mitació no té cap cost per al sol-
licitant.  ||  redacció

L’espectacle de dansa urbana ‘El 
pas del temps’, de la companyia 
Mind Problems, protagonitzarà 
aquest divendres a les 21 h l’acte de 
reobertura de l’espai de jocs d’aigua 
interactius de la plaça de Catalunya. 
L’acte, que es va haver d’ajornar una 
setmana pel mal temps, inclourà di-
verses coreografies i animació mu-
sical d’aquest grup sorgit de l’acadè-
mia castellarenca Our Solution Site.

Dissabte la plaça de Catalunya 
acollirà una festa per a tots els pú-
blics, amb jocs infantils i inflables, 
entre les 10 i les 14 hores. Aquesta 
àrea lúdica tornarà a comptar fins 
al mes d’octubre amb una quaran-
tena d’elements recreatius, distri-
buïts en dues àrees diferenciades: 
una de familiar, amb jocs adreçats 
a persones de totes les edats, i una 
altra d’infantil, adreçada als més 
menuts. Durant la primera tempo-
rada d’estiu de funcionament dels 
jocs d’aigua de la plaça de Catalu-
nya, entre el 16 de juny i el 20 de se-
tembre de l’any passat, es van re-
gistrar un total de 20.500 usuaris, 
el que va suposar una mitjana de 
200 persones al dia.   || redacció

Espectacle i 
festa per obrir 
els jocs d’aigua

DIVENDRES | 
p. cAtALunyA
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esports

Després d’una matinal d’arròs a Cas-
tellar Vell, l’HC Castellar va passar 
per sobre del CE Vendrell (10-6) per 
aconseguir salvar la categoria, tot i 
que l’equip no va saber que no jugaria 
la promoció de descens fins dilluns, 
quan la Federació Catalana de Patinat-
ge va confirmar que l’equip no l’havia 
de jugar, gràcies a la pèrdua de la cate-
goria de l’equip de Nacional Catalana 
del CP Congrés i la conseqüent com-
pensació amb el segon equip d’aquest 
club de Primera a Segona Catalana.

El Dani Pedrosa lluïa les millors 
gales per rebre al CE Vendrell en l’úl-
tima jornada de lliga regular.  Després 
d’una matinal on el club guanyava el 
concurs de la millor paella a Castellar 
Vell, l’equip necessitava una victòria 
per evitar el play-out, després de la 
victòria de l’Andorra HC.

Amb el miracle de l’arròs, els ju-
gadors arribaven endollats al partit i 
aconseguien frenar l’ímpetu inicial dels 
del Baix Penedès. Només tres minuts 
eren necessaris perquè Guillem Plans 
aconseguís robar una pilota, assistint 
a la contra a Gerard Tantiñá que obria 
el marcador. A la següent jugada era 
Jordi Vegas qui ampliava la diferència 
pels granes, que amb el 2-0 encarrila-
ven la victòria.

El Castellar seguia en ratxa i Gui-
llem Plans tornava a robar una pilota 
al mig del camp, per anotar un gol èpic. 

L’equip però, no tenia prou i Jordi 
Vegas feia el quart, creuant-se des de la 
banda esquerra. Era el mateix prota-
gonista el que assistia a Marcel Mont-
llor després d’una contra al minut 10, 
per fer el 5-0.

Els tarragonins retallaven dife-
rències des del punt de penal, però 
sense donar signes de reactivació. 
Vegas feia el sisè a un minut d’arribar 
al descans (6-1).

Amb la mateixa empenta que a 
la primera, però amb les forces igua-
lades –cap dels dos equips tenia ban-
queta per fer canvis- Vegas enviava 
una pilota al pal en la segona jugada i 
Sergio Ruiz aturava una directa per la 
10a falta, al cap de cinc minuts.

Vegas marcava el quart gol del 
seu compte personal i amb el 7-1 sem-
blava que la reacció rival no arribaria, 
però en poc més d’un minut retallaven 
diferències. Montllor trigava només 
dos minuts a assistir al golejador de la 
jornada, i Vegas signava el 8-2.

Els tarragonins despertaven i 
s’ho començaven a creure, aprofitant 
una contra per fer el 8-3. Armand Plans 
veia una blava ben assenyalada, des-
prés de bloquejar un desplaçament 
d’un rival al centre del camp i la su-
perioritat els servia per aconseguir 
el quart.

En un moment boig pel joc, Vegas 
assitia a Tantiñá (9-4) i Guillem Plans 
era objecte d’una falta sancionada 
amb blava. Vegas fallava el penal, però 
aprofitava la directa de la 10a falta per 
fer el 10è gol.

Amb el partit a les acaballes, el 
Vendrell aconseguia dos gols més. El 
10-6 permetia sumar tres valuosos 
punts als de Truyols, que servien per 

una temporada més a 1a catalana!
L’Hc castellar 
supera el ce Vendrell 
i aconsegueix 
mantenir la categoria 
per 5è any consecutiu

  Albert San Andrés

evitar jugar la promoció de descens, 
tot i que no eren conscients en aquell 
mateix moment.

“No se si ha estat l’arròs o les 
ganes dels jugadors conscients del 
que es jugaven. Teníem mig equip 
lesionat, però tots han volgut estar 
a la banqueta per donar suport a 
l’equip. Els titulars  han jugat amb 
molta efectivitat i ens ha sortit el que 
en d’altres partits no surt” va expli-
car el tècnic Fidel Truyols.

L’equip celebrava la salvació el 
vespre de dilluns, després de rebre la 
notícia de manera casual, gràcies a una 
trucada de felicitació des de la Fede-
ració a un integrant de l’equip, que no 
s’acabava de creure el que va sentir. 

Els jugadors locals celebren un dels gols a la primera part, davant la mirada incrèdula d’un jugador del CE Vendrell. || a. san andrés

la segona cita del cer-Gt que va 
disputar-se al circuit de motorland 
aragó, d’alcanyís. méndez, que 
competeix a la classe 2, va marcar 
la pole position (2:11.314), però 
tot i això va haver de remuntar a 
la cursa de dissabte, després de 

el pilot castellarenc Ferran méndez 
(renault clio cup iV) va aconse-
guir la  tercera posició absoluta a 

quedar últim per un toc i acabar 
a la segona posició. a la cursa de 
diumenge acabava tercer, sumant 
la mateixa posició al global. el pilot, 
arribava a l’aragó, després d’haver 
guanyat la primera cita al circuit 
ricardo tormo de Xest.

Ferran Méndez, pole i 
tercera posició a Motorland

El pedrosa, seu de 
la Copa Federació 
infantil i júnior

El pavelló Dani Pedrosa serà la 
seu de la fase final de la IX edi-
ció de la Copa Federació de les 
categories infantil i júnior. Tot i 
no tenir representació local, el 
10 de juny l’hoquei tornarà a les 
instal·lacions castellarenques, 
amb equips encara per decidir. 

+ HOqUEI | c. FederAciÓ
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bàsquet

El CB Castellar jugarà aquesta setmana la fase 
decisiva per tractar d’aconseguir el retorn a 
Copa Catalunya. Els de Raúl Jodra s’enfronta-
ran aquest divendres (21.00 h) h als Lluïsos de 
Gràcia, mentre que diumenge ho faran al que pot 
ser el definitiu partit al Pavelló Puigverd (19.00 h) 
amb la UE Horta.

Després d’una setmana on la càrrega física 
va ser la tònica als entrenaments del CB Caste-
llar, l’equip arribava a l’últim partit de lliga regu-
lar enfront de la UE Claret amb les forces jus-
tes. Així era com el cos tècnic de Raúl Jodra ho 
havia planificat, pensant ja en aquesta setmana i 
en els dos enfrontaments contra Lluïsos i Horta.

El Claret però, era un escull que s’havia de 
superar per acabar amb bones sensacions una 
temporada immillorable pels groc-i-negres, on 
han acabat en segona posició oferint un bàsquet-
espectacle mai vist a Castellar, oferint lluita i re-
novant la il·lusió per un esport que a les últimes 
temporades ha ofert una imatge molt diferent.

L’arribada de jugadors com Marquie Smith 
o Joelvin Cabrera han revitalitzat l’equip dirigit 
pel tècnic hospitalenc Raúl Jodra, que aterrava 
a principis de temporada amb la difícil missió de 
revifar un conjunt totalment descompost, des-
prés de moltes temporades sense fam de victòria.

El pas endavant de jugadors de la pedre-
ra com Enric López o Biel Santiveri, juntament 

el cb castellar necessita l’afició!
els groc-i-negres s’han guanyat a pols el suport de la vila per omplir el puigverd aquest diumenge i aconseguir l’ascens

 Albert San Andrés
amb l’aportació dels consolidats Jordi Navarro 
o Albert Germà i el retorn del fill pròdig, Albert 
Cadafalch, han fet dels groc-i-negres un equip 
incòmode per a qualsevol rival.

El tècnic Raúl Jodra ha sabut extreure 
l’essència i esprémer al màxim les qualitats dels 
seus jugadors per fer del factor sorpresa l’arma 
més temuda d’aquest equip. Sense un cinc inici-
al fixe, tots els jugadors han passat a ser peces 
clau en el joc de l’equip amb el millor atac (2.412 
punts) del grup 2 de Primera Catalana i el segon 
de tota la categoria.

Tot i començar amb dubtes enfront del Cla-
ret i arribar al descans per sota al marcador, la 
ment podia més que el físic al tercer quart i els 
castellarencs sentenciaven el partit (81-68), per 
centrar-se en la primera fase de l’ascens.

Els de Jodra hauran de jugar una elimina-
tòria de segons classificats amb els dos equips 
barcelonins, per decidir qui acompanyarà al CB 
Ripollet, AESE i UE Mataró B en la final a qua-
tre que decidirà l’ascens a Copa Catalunya, tot i 
que a la pràctica, els quatre equips seran gaire-
bé segur equips de Copa.

Els Lluïsos seran el primer rival de la fase i 
faran de la seva pista -petita i amb el públic molt 
a sobre- una de les majors virtuts. L’equip blau, 
amb un balanç de 26/4, arriba com el millor segon 
dels tres grups. El CB Castellar (23/7), enquadrat 
al grup amb més igualtat de la categoria, haurà 
de demostrar aquest divendres a Barcelona les 
qualitats que ha demostrat durant tota la fase 

regular. Una victòria enfront dels Lluïsos serà 
vital per les aspiracions castellarenques, per dei-
xar que els dos rivals de la ciutat Comtal es des-
trossin entre ells el dissabte en el partit a Horta.

Diumenge però, el Puigverd de Castellar 
haurà de ser un fortí i la Vila ha de demostrar 
-com ho va fer ara fa un any al Pepín Valls- que 

mereix tornar a tenir un equip de Copa Catalunya.
De moment, l’equip ja s’ha guanyat a la pista 

tota la credibilitat necessària per aconseguir un 
ple absolut de les 750 localitats del pavelló i ara 
la responsabilitat recau en l’afició castellarenca 
per tal d’assolir l’objectiu.

Omplim el Puigverd?  

Marquie Smith abans d’una esmaixada al pavelló puigverd, en un partit de lliga. || a.san andrés
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El FS Castellar va caure enfront del FS 
Montsant (3-5), en un partit que va re-
flectir la història de tota la temporada: 
bon joc i pocs punts.

El partit començava amb més 
ritme dels locals, enfront del Mons-
tant barceloní, equip amb el qual van 
aconseguir la primera victòria en lliga. 
El juvenil Guillem Ramiro estrenava 
el marcador al cap de set minuts de 
partit i Javi Hervás ampliava diferèn-
cies en una contra ràpida a quatre del 
final. Un minut després, el visitant Luís 
Cerdán anotava el 2-1 definitiu abans 
del descans.

A la represa, eren els barcelonins 
els que prenien la iniciativa i Adrià Flor 
aconseguia l’empat amb un xut des de 
la frontal. Ramón Picó capgirava el llu-
minós amb un espectacular gol de por-
teria a porteria. Els locals reacciona-
ven i un xut aturat a Martí Filella era 
aprofitat per Manel López, que dona-
va l’última empenta a la pilota per  em-

“Aquest partit ha estat el 
resum de la temporada”

Jugada de Martí Filella a la primera part enfront del Montsant. || a.san andrés

els de darío Martínez cauen enfront del Montsant, tot i el bon joc 

patar. Amb el 3-3, una errada defensi-
va servia perquè Picó tornés a anotar 
pels de la ciutat Comtal. El mateix ju-
gador sentenciava a 11 segons del final.

“Aquest partit ha estat el 
resum de la temporada, hem jugat 
bé, hem manat a la pista i dues erra-

FUTBOL SALA | 3A diVisiÓ

des defensives ens han fet perdre els 
tres punts” va explicar Darío Martí-
nez després del partit.

El FS Castellar visitarà la pista 
del Ripollet FS en l’última jornada de 
lliga que els castellarencs disputaran 
a Tercera Divisió nacional.  

 Albert San Andrés

Dani Pedrosa va aconseguir la cin-
quena posició al GP de França de 
MotoGP.

El pilot castellarenc, que sor-
tia des de la quarta línia en 10a po-
sició, va avançar una posició a la 
sortida i es va beneficiar de les cai-
gudes de Johann Zarco i Andrea 
Dovizioso. El d’Honda va avançar 
finalment a Jorge Lorenzo per aca-
bar cinquè, una cursa que va gua-

nyar el seu company d’equip Marc 
Márquez, que suma tres victòries 
consecutives i es referma al liderat.

“Acabar cinquè és un resul-
tat decent tenint en compte el 
cap de setmana i les meves con-
dicions físiques. El més positiu 
és que hem recuperat cinc posi-
cions, una cosa que no era senzi-
lla en aquesta pista” va explicar el 
pilot castellarenc.  || a. san andrés

dani pedrosa acaba 
cinquè a Le Mans

pedrosa després d’avançar Jorge Lorenzo als instants finals. || repsol-media

MOTOGp | Gp FrAnçA
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Rovira i Roa guanyen a Òrrius
els de l’escola de trial ‘eLbixu’ s’imposen a la primera 
jornada de la copa barcelona, a la localitat del Maresme

Després dels sis podis aconseguits la passa-
da setmana, repartits entre la Copa d’Espa-
nya (3) disputada a Torredembarra i l’Open 
Bike-trial (3) de Sabadell, la primera prova de 
la Copa Barcelona a Òrrius, s’ha saldat amb 
un excel·lent resultat pels pilots de l’Escola 
de Trial ‘ElBIXU’, que aconseguien dues vic-

tòries al Maresme. Alan Rovira ho feia en ca-
tegoria Expert, mentre que Lluc Roa acon-
seguia ser el millor a les dues passades de les 
cinc zones indoor en categoria Prebenjamí, 
acompanyat de Martí Troya en segona posi-
ció (foto) i amb Jan Herráiz en novè lloc en 
categoria R3.  || a. san andrés

BIkETRIAL | copA bArceLonA

El Pepín Valls canviava de dia i d’hora per acomiadar la 
categoria i el Sant Juan Atlético de Montcada era l’últim 
rival que els castellarencs rebien a casa com a equip de 
Primera Catalana. Per no acabar malament, els de Juan 
Antonio Roldán van aconseguir la victòria per la míni-
ma (1 a 0). El tècnic seguia aprofitant el partit per donar 
minuts a jugadors poc freqüents durant la temporada, 
amb la mirada posada en la pròxima.

El davanter Marc Estrada anotava al minut 28 el que 
seria l’únic gol del partit i que faria sumar els tres punts 
als blanc-i-vermells, que aconsegueixen la quarta victò-
ria de la temporada, a falta d’un partit per acabar la lliga.

L’últim matx de la temporada serà al camp del Can 
Vidalet d’Esplugues, una de les revelacions de la tempo-
rada, que acabarà a la tercera posició del grup 1 de Pri-
mera Catalana.  || a. san andrés

Comiat de la categoria al 
Pepín Valls amb victòria 

FUTBOL | 1A cAtALAnA

Marc Estrada va ser l’autor del gol de la victòria de la UE Castellar. || a.san andrés

Farners - montañesa 3-2
lloret - manlleu 2-2
la jonquera - Fe Grama 1-1
sant cugat - cardedeu 2-1
UE Castellar - San Juan M. 1-0
llagostera B - manresa 0-2
sabadell B - júpiter 1-0
Vic - mollet 4-4
Banyoles - can Vidalet 1-0 

cerdanyola - andorra 2-4
reus ploms - sant cugat 2-3
reus deportiu - caldes 5-1
santa perpètua - Bell-lloc 5-3
riudebitlles - sant just 2-2
monjos - masquefa 2-7
HC Castellar - Vendrell 10-6
juneda - sentmenat 6-2

Vilassar - isur 2-4
lloret - Fe Grama 8-3
Vacarisses - premià 7-2
sant cugat - estel 7-3
FS Castellar - Montsant 3-5
lliçà - ripollet 1-7
mataró - arrahona 4-3
arrels - montcada 9-8

FUTBOL FUTBOL SALA BàSqUET HOqUEI pATINS
1A cAtALAnA · Grup i · J33 tercerA diVisiÓ · Grup i · J29 1A cAtALAnA· Grup ii · J30 1A cAtALAnA · Grup b · J30

Fe Grama 73 33 22 7 4
ce manresa 63 33 19 6 8
cF can Vidalet 54 33 14 12 7
Vic uec 52 33 13 13 7
cF montañesa 51 33 14 9 10
ce Farners 50 33 15 5 13
aec manlleu 49 33 13 10 10
ue la jonquera 44 33 11 11 11
san juan at. de m. 43 33 12 7 14
ue llagostera B 43 33 11 10 12
ce júpiter 42 33 11 9 13
ce Banyoles 41 33 11 8 14
sant cugat Fc 40 33 10 10 13
ce sabadell B 40 33 11 7 15
cF lloret 37 33 9 10 14
Fc cardedeu 37 33 10 7 16
cF mollet 37 33 10 7 16
UE Castellar 18 33 4 6 23

isur Fs 71 29 22 5 2
ripollet Fs 68 29 22 2 5
cFs montcada 52 29 16 4 9
Fe Grama 49 29 14 7 8
Fs montsant 49 29 15 4 10
ce Vacarisses 45 29 13 6 10
aeFs arrels 45 29 13 6 10
estel Vallseca 43 29 13 4 12
cFs c. de mataró 40 29 12 4 13
sant joan de V. Fs 38 29 10 8 11
Grups arrahona  36 29 11 3 15
premià de mar cFs 34 29 11 1 17
sant cugat Fs 30 29 9 3 17
lloret costa Brava 30 29 10 0 19
Futsal lliçà d’a.  22 29 6 4 19
FS Castellar 11 29 2 5 22

aese  30 25 5
CB Castellar  30 23 7
collblanc-torrassa B 30 21 9
Bàsket almeda  30 20 10
Bàsquet sant Boi   30 20 10
cB Gavà  30 16 14
cB la palma  30 15 15
ue claret  30 15 15
sedis Hidrology  30 15 15
cB prat  30 14 16
cB roser B  30 11 19
nou Bàsquet olesa   30 11 19
Bc tecla sala  30 10 20
Bc sant joan despí  30 8 22
cB Viladecans   30 8 22
jac sants B  30 8 22

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 30 20 5 5
ll-llista juneda 59 30 19 3 8
reus deportiu 56 30 18 2 10
Hc sant just 54 30 16 6 8
Hc sentmenat 53 30 17 2 11
cerdanyola cH 52 30 16 4 10
ce Vendrell 48 30 14 6 10
cH s. perpètua 42 30 12 6 12
pHc sant cugat 40 30 12 4 14
cp Bell-lloc 38 30 12 2 16
cp monjos 35 30 11 2 17
HC Castellar 35 30 11 2 17
andorra Hc 33 30 9 6 15
cp riudebitlles 31 30 8 7 15
caldes m. 31 30 9 4 17
cp masquefa 14 30 3 5 22

jac sants B - almeda 89-96
Viladecans - collblanc B 60-72
CB Castellar - Claret 81-68
la palma - aese 60-67
sant Boi - Gavà 87-84
sant joan despí - olesa 45-65
roser B - tecla sala 67-62
prat - sedis 69-66

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 26 MAIG
pepín Valls
09:00   aleví a – matadepera Fc
09:00   aleví e – pB sant cugat
10:30     prebenjamí B – eF planadeu
11:30     benjamí B – sabadellenca ue
12:30     infantil a – mirasol Baco
14:30     cadet a  – Begues cF
17:00     juvenil a – s. perpètua
19:00    fem cadet inf – palautordera

partits a fora
09:00    can rull rt -  benjamí d 
09:00    maurina egara cF -  aleví F 
11:30    FB solsona -  fem aleví benj
12:00    tibidabo tr -  cadet B 
12:15    sant cugat Fc -  benjamí a 
12:45    can rull rt -  benjamí e
15:30    eF sabadell -  infantil B
15:30    Badia Vallès cd -  juvenil B
18:00    la romànica cF -  aleví B
19:30   mercantil ce -  infantil c

DIUMENGE 27 MAIG
pepín Valls
10:00     benjamí c – maurina egara
10:00     aleví c – tibidabo tr
13:30     juvenil c – martorelles cF
15:30     fem juvenil cadet – manresa

partits a fora
11:30   jaBac terrassa -  aleví G 
12:00    can Vidalet -  amateur 
13:00    ametlla Vallès cF -  cadet c 

AGENDA
deL 25 AL 31 de MAiG

BàSqUET (CB Castellar)

DIVENDRES 25 MAIG
partits a fora
21:00  lluïsos de Gràcia -  sènior a 

DISSABTE 26 MAIG
pavelló puigverd
09:00  3 x 3 interescolar 
de bàsquet, fins les 14 h
16:30    sots 21  – cn caldes

partits a fora
11:30   la salle -  sots 25 fem

DIUMENGE 27 MAIG
pavelló puigverd
12:00     sots 25 fem – la salle
19:00     sènior a  – ue Horta

partits a fora
...:...     torres de segre -  sènior B 

FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 26 MAIG
pavelló puigverd
18:00   cadet b – sant Joan c. At.

partits a fora
09:00  escola pia – aleví A
10:45    parets Fs – infantil A
18:00   ripollet Fs – sènior A

DIUMENGE 27 MAIG
pavelló puigverd
16:00    sènior b – eF Montcada 

partits a fora
10:30   isur Fs – c infantil b
12:15   rMsi Fs – c juvenil A

HOqUEI (HC Castellar)

DISSABTE 26 MAIG
pavelló Dani pedrosa 
17:00    prebenjamí b – Hc piera

partits a fora
09:00   cp Vilanova -  prebenjamí A 
11:30   Hc sant Just -  benjamí 
18:15   sant Feliu -  escola A 
18:15   Hc palau -  iniciació A 
18:15   cp Vilafranca -  aleví A 

DIUMENGE 27 MAIG
partits a fora
11:30   cH claret -  iniciació b 

TENIS TAULA (ATTC Castellar)

DISSABTE I DIUMENGE 
26 I 27 MAIG
pavelló Joaquim Blume
09:00  campionat de 
barcelona cadet i juvenil 
lliure  i fem, fins les 21 h
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cultura novetat editorial

Taller de música, llibres i 
contes amb Emma plana

dissabte 26, a les 11.30 h, la Bibli-
oteca municipal i la ludoteca or-
ganitzen, conjuntament, una pro-
posta ideada per emma plana alió, 

psicòloga, professora de música, 
diplomada en pedagogia d’edu-
cació musical e. Willems, llicenci-
ada en ensenyament de rítmica 
jaques-dalcroze i autora de llibres 
pedagògics. la proposta s’adreça a 
infants de 0 a 18 mesos. 

Cereals casolans

quan arriba la calor i s’apropa l’estiu,  
comença l’operació bikini , el règim i 
el menjar saludable. aquesta setma-
na les fogoneres porten una recep-
ta molt original i fàcil per esmorzar 

d’una manera saludable i feta a casa: 
la granola. es tracta d’uns cereals tor-
rats  fets amb civada i fruits secs amb 
mel per menjar sols o amb llet. podeu 
veure’n el vídeo exprés a lactual.
cat, al Facebook i youtube de l’ac-
tual i al Facebook de quins fogons! 

descobrint els grans secrets del so

El castellarenc afincat a les Canàries Ju-
lián Zafra, enginyer de so, publica un lli-
bre titulat Ingeniería de sonido. Conceptos, 
fundamentos y casos prácticos amb l’edi-
torial madrilenya Ra-Ma. El projecte ve 
de lluny. “Ja feia anys que el volia fer, 
però no tenia temps per invertir-hi”. 
Fa 2 anys, després d’haver treballat 10 
anys a la Sala Jamboree, “vaig deixar la 
feina i vaig marxar al País Basc, d’on és 
la meva parella”. Com a freelance, Zafra 
tenia més temps lliure “i em vaig decidir 
a fer el llibre, sense ànim de lucre, era 
més aviat un repte personal”.

Zafra havia fet un estudi de mercat 
per saber què hi havia publicat a Espa-
nya i a Amèrica del Sud sobre el sector 
de l’audio. Els manuals que fins llavors hi 
havia eren bastant densos en la matèria. 
Després de l’estudi, va plantejar el llibre 
com una aproximació del sector cap a l’es-
tudiant, el músic, el professional i l’afici-
onat. “No volia caure en les complexi-
tats dels diferents vessants del sector, 
sinó donar una idea general del que es 
fa ara en enginyeria del so”. 

Zafra ha estat dos anys fent el lli-
bre, on ha inclòs els coneixements que 
ha anat adquirint a la seva feina com a 
enginyer de gravació, tècnic de directes 
i masterització. Porta 20 anys de trajec-
tòria professional. “la meva referència 
és el món anglosaxó”, afirma. I és que 
als anys 90, la majoria d’especialistes del 
sector de l’àudio a Espanya eren autodi-
dactes. “La llicenciatura d’enginyer 
de gravació a Espanya no existia”. En 
aquest sentit, Zafra va estudiar a Man-
resa, a un institut d’audiovisual que es 
deia Crash, “que portava una perso-

Julián zafra porta 20 anys dedicat professionalment al món de l’audio com a enginyer de so. || cedida

el castellarenc Julián Zafra publica un llibre que aborda els principals aspectes de l’enginyeria del so i el món musical

na que va estudiar a Anglaterra i que 
va venir aquí amb la metodologia que 
havia après allà”, afegeix. 

A Espanya, fins a l’any 2000, només 
hi havia professionals fets a base de l’ex-
periència. “Érem arquitectes, tècnics 
de gravació, de so, carregàvem mate-
rial als camions, enrotllàvem cables, 
per l’experiència, n’apreníem”. A base 
de fer directes, cadascú utilitzava el mè-
tode que li era més còmode. “Aquesta és 
l’Espanya que jo em vaig trobar quan 
era jove, la gent estava cremada”. 

A partir de l’any 2000, va engegar 
el SAE, Microfusa, es van començar a 
instaurar titulacions audiovisuals ofi-
cials... fins a dia d’avui, que el sector ha 
canviat molt.

El llibre de Zafra té 500 pàgines i no 
vol ser un manual d’instruccions. És més 
aviat un resum de la seva experiència i de 
l’experiència d’altres professionals. In-
clou entrevistes amb experts referents 
del sector. El pròleg ha anat a càrrec de 
Philip Newell, reconegut enginyer acústic. 
“He cercat persones que són grans 
professionals que em poguessin par-
lar d’aspectes concrets de l’àudio que 
segurament ells controlen més que 
jo”, reconeix Zafra. Per exemple, hi ha 
una entrevista a Jon LaGrou, inventor 
d’equips d’àudio i propietari de Millen-
nia Media; Bob McCarthy, gurú dels dis-
senys de sistemes; Rafa Sardina, engi-
nyer de so guardonat amb 13 Grammys; 
Pablo Kahayan, dissenyador, fabricant i 
tècnic de reparació d’equips de pro-au-
dio; Maor Appleboum, un dels enginyers 
de mastering més respectats de la profes-
sió, i Gordon Raphael, productor musical 
que ha realitzat treballs per artistes com 
The Strokes, Regina Spektor i la cantant 
Skin de la banda Skunk Anansie. “Alguns 

 Marina Antúnez

dels col·laboradors que he tingut al llibre m’han 
donat una dimensió diferent d’alguns aspectes 
de la professió de l’audio”, diu l’autor. 

Pel llibre de Zafra, s’hi van interessar diver-
ses editorials, i també l’SGAE. “He tingut alguns 
conflictes amb alguns editors, perquè volien un 
llibre massa tècnic pel meu gust, jerarquitzat”. 
Finalment, l’editorial multinacional Ra-Ma va creu-
re en el projecte del castellarenc i li va respectar el 
contingut. El volum també inclou fotografies i grà-
fics aclaridors. Es publicarà el proper mes de juny 
i es podrà adquirir a través de qualsevol platafor-
ma de venda Amazon, FNAC, la mateixa editori-
al i a editorials sud-americanes. Probablement, el 
llibre “viurà una revisió i actualització, d’aquí a 
un temps, per tant, pot haver-hi segona part”. portada del llibre de Julián zafra. ||  cedida
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Festa de Santa quitèria a Sant Feliu del Racó, l’any 2016. || q. pascual

pROpOSTA | st. FeLiu

El 2018 
amb Santa 
Quitèria
Aquest proper cap de setmana, Sant 
Feliu del Racó celebra la tradicional 
Festa de Santa Quitèria. La cita tin-
drà lloc els dies 26 i 27 de maig.

Dissabte, a les 20 hores, s’ha 
prevsit una botifarrada popular: 
xoriç, botifarra, pa i beguda, ame-
nitzat per la música dels discjòqueis 

Fer, RC i Aixer. A les 22 hores s’inici-
arà una ballaruga per a tothom amb 
la col·laboració d’aquests tres matei-
xos discjòqueis. 

Per diumenge, s’ha previst una 
missa a les 11 hores, seguida per una 
benedicció a la plaça de l’Església. A 
les 12.15 h es farà una processó de la 
Santa fina arribar a la plaça del Doc-
tor Puig, on es beneirà tothom qui 
hi assisteixi. A les 12.25 començarà 
un vermut amb l’animació infantil 
del grup castellarenc Bufanúvols. 
A les 14 hores és previst el reparti-
ment del pa. 

A la tarda del diumenge, a par-
tir de les 17 hores, hi haurà campio-
nat de dòmino. Les inscripcions es 

poden fer al Centre Feliuenc. El gua-
nyador serà premiat amb una espat-
lla de pernil. 

A la Festa de Santa Quitèria 
hi col·laboren la Parròquia de Sant 
Feliu del Racó, l’Ajuntament de Cas-
tellar, el Bar-Restaurant Centre Fe-
liuenc, el Restaurant Mas Umbert, 
Transport amb grua Ramon Llue-
lles, Jaume Pont i Alba-Aljama Fun-
dició d’alumini. 

Quitèria va ser un personatge 
probablement llegendari, verge màr-
tir del segle V, venerada com a santa 
per diverses confessions cristianes. 
El nom correspon a un títol que els fe-
nicis donaven a la deessa Astarte: “la 
vermella”.  ||  m. antúnez

el Festival docsbarcelona compta 
amb jurat castellarenc

Josep-Oriol Font és membre del jurat del festival documental 2018. || q. pascual

Per primer cop, Castellar del Vallès 
és subseu del Festival Internacional 
de Cinema Documental DocsBar-
celona, que té per objectiu apropar 
el cinema documental a la població. 
Cal Gorina, el Club Cinema Caste-
llar Vallès, L’Aula d’Extensió Uni-
versitària i l’Ajuntament s’han ad-
herit al projecte, amb el suport de la 
Diputació, per encarregar-se de la 
secció DocsBarcelona A Prop, que 
també visitarà les ciutats de Berga, 
Gavà, Granollers, La Garriga, Man-
resa, Sant Andreu de la Barca i Vi-
lafranca del Penedès.

Aquest divendres, a les 20 
hores, es projecta el darrer títol 
documental de la secció A Prop, que 
es titula Wonderful Losers, a Diffe-
rent World i està dirigit per Arünas 
Matelis. La pel·lícula es podrà veure 
a l’Auditori Municpal. La proposta 

oriol Font és membre del jurat de la secció Latitud; aquest 
divendres es projecta una cinta de la secció A prop a l’Auditori

 Marina Antúnez

audiovisual compta amb la partici-
pació de Lituània, Itàlia, Bèlgica, 
Suïssa, Irlanda, Espanya, Letònia i 
el Regne Unit. Tracta sobre les per-
sones que es troben darrere dels 

DOCUMENTAL | FestiVAL

equips de l’elit del ciclisme mundi-
al, uns lluitadors desconeguts i uns 
veritables herois de les bicicletes, 
que s’estavellen, s’aixequen i tor-
nen a córrer. Una odissea que des-

vela una mirada poc habitual dels 
“meravellosos perdedors” que sa-
crifiquen les seves carreres profes-
sionals per la glòria dels seus com-
panys d’equip.

Dimecres es va poder veure el 
documental El Espanto, una cinta ar-
gentina del 2017 dirigida per Pablo 
Aparo i Martín Benchimol. La pel-
lícula situava l’espectador a un poble 
de l’Argentina on les cures casolanes 
substitueixen la medicina tradicio-
nal. 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 va projectar Lla-
dres de temps, un documental dirigit 
per Cosima Dannoritzer, coproducció 
catalana i francesa de l’any 2018, que 
parla sobre un recurs que tothom vol 
i que no és l’aigua, ni el patroli ni els 
minerals rars, sinó el temps.

oriol font, jurat castellarenc || 
El castellarenc Oriol Font és, jun-
tament amb Sumpta Ayuso i Anna 
Rebés, membre del  jurat de la Sec-
ció Oficial DocsBarcelona Latitud, 
on hi competeixen els millors do-
cumentals de la Península Ibèrica 
i Amèrica Llatina. Aquesta secció 
inclou 8 títols documentals: Euge-
nio, “que ja us puc avançar que es 
podrà veure al DocsBarcelona, a 
l’octubre”, diu Font; Experimento 
Stuka, localitzada a quatre pobles 
de Castelló; Hayati (My life), sobre 
la fugida d’un fill i la seva mare de 

Síria; Heredera del viento, cinta de Ni-
caragua que se centra en la revolu-
ció sandinista; La flor de la vida, do-
cumental d’Uruguai; Robar a Rodin, 
cinta xilena; Time Thieves lladres del 
temps, coproducció catalana france-
sa, i Voces de guerrilla, un documen-
tal colombià.  

La temàtica dels documentals 
Latitud “és molt variada, cada do-
cumental és molt diferent de l’al-
tre”. Els tres membres del jurat 
escullen una sola cinta guanyado-
ra que es desvelarà aquest diven-
dres. “La decisió és difícil perquè 
tenim punts de vista diferents, ca-
dascú prioritza sobre una cosa o 
l’altra”, diu Oriol Font. D’entre totes 
les propostes, “no poden haver-hi 
‘ex aequo’ ni mencions especials, 
només una premiada”, afegeix. 

Font participa per primera 
vegada com a jurat d’un festival 
d’aquestes característiques. Re-
coneix que “és molt interessant 
poder compartir sensacions que 
has tingut amb el documental, 
com ho veus, etc, aprens molt, re-
flexionant-hi conjuntament”. Font 
és reporter i director de cinema ci-
entífic i d’animació. Ha treballat  a 
TVE Catalunya durant 30 anys, so-
bretot, en l’àmbit del reportatge i el 
documental. Al 1982 realitza el seu 
primer film científic en català: Es-
pectroscòpia Mössbauer, que va ob-
tenir diversos premis. Font també 
ha rebut el premi periodístic de l’ai-
gua 2017.  
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L’escola d’interpretació, música i 
dansa Espaiart oferirà, com ja és ha-
bitual, unes representacions i audi-
cions dels seus alumnes durant les 
properes setmanes. L’activitat està 
prevista a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu i l’Auditori Municipal. “Se-
guint amb el seu objectiu de difu-
sió i producció cultural, Espaiart 
ha organitzat diverses trobades 
entre els alumnes i el públic”, diu 
la directora d’Espaiart, Sònia Ga-
tell, en un format pensat per a tots 
els alumnes i cobrint les diferents 
disciplines que s’imparteixen a l’es-
cola: teatre, dansa (moviment) i mú-
sica, “amb temes musicals de tots 
els estils i amb totes les combina-
cions possibles”. En aquest sentit, 
hi tindran cabuda els instruments so-
listes, formacions de cambra, duets, 

tercets i combos. Els cors, instru-
mentistes i alumnes de dansa i mo-
viment actuaran els propers 27 de 
maig, 1 i 22 de juny.

Els alumnes de teatre i teatre 
musical participaran a la VI Mostra 
de Teatre Infantil i Juvenil els dies 
8, 9 i 10 de juny, una proposta orga-
nitzada conjuntament per Espaiart 
i l’ETC. Presentaran els espectacles 
‘Sweet Charity’, ‘Newsies’ i les obres 
de teatre ‘El bosc màgic’, ‘Quin pal 
em fotrà hisenda!’ i ‘Teatro Cubano’. 

Les audicions, concerts i es-
pectacles que organitza Espaiart al 
llarg del curs “són el moment ideal 
de viure la nostra passió en famí-
lia i una manera fantàstica d’ofe-
rir als alumnes la possibilitat de 
compartir les seves il·lusions”, diu 
Gatell.   ||  m. antúnez

tastets escènics 
d’espaiart 

Alumnes canten ‘El petit príncep’ per Sant Jordi a la plaça d’El Mirador. || cedida

MOMENTS EN FAMíLIA | espAiArt COR | FestiVAL

El Cor Sant 
Esteve cantarà 
a la Bachcelona

El festival Bachcelona, que se ce-
lebrarà a la Ciutat Comtal del 
19 al 24 de juliol, comptarà amb 
la participació cel Cor Sant Es-
teve de Castellar del Vallès.

El músic Bach és l’eix d’una 
programació que arriba a la si-
sena edició i que serà present a 
Barcelona. Per primer cop, també 
tindrà una extensió internacio-
nal, l’EdinBach, que se celebra-
rà a Edimburg del 15 al 17 de juny. 

La implicació coral castella-
renca és al costat de Ton Koop-
man, organista, clavicembalista 
i director d’orquestra neerlan-
dès, un dels grans reconeguts eu-
ropeus, que porta al Petit Palau 
de la Música una adaptació del 

“Quixot” amb peces i danses bar-
roques interpretades amb nens. 
Entre ells, hi ha el Cor Sant Es-
teve, també els petits cantaires 
del Secretariat de Corals Infan-
tils de Catalunya i el Cor Benjamin 
Britten de l’IEA Oriol Martorell.

El festival, organitzat per la 
Fundació Bach Zum Mitsingen, s’in-
augurarà al Palau de la Música amb 
una producció pròpia al voltant de 
les cantates BWV 52, 174 i 207 que 
Bach va escriure a partir d’alguns 

dels moviments dels Concerts de 
Brandenburg. 

A diferència del cicle de canta-
tes que interpreten BZM des de fa 
anys, en aquest concert l’orquestra 
tindrà un paper protagonista, amb 
músics que vindran arreu d’Euro-
pa. La Pedrera s’incorpora, aquest 
any, com a escenari i col·laborador 
del festival amb la programació d’un 
concert del Trio Fortuny. Hi haurà 
concerts a d’altres escenaris.   ||  

m. antúnez

El Cor Sant Esteve actuarà al festival barceloní Bachcelona. || cedida

Aquest divendres, a les 20 hores, La 
Centraleta acull una nova sessió in-
closa al Cicle de contes per adults. 
Aquest cop, la narradora oral Llanos 
Gascó serà l’encarregada d’apropar 
uns contes als adults amb una pro-
posta que porta per títol “Encontres 
i trobades”.  Ella diu que les histò-
ries et troben quan passeges per la 
ciutat o pel bosc. T’atures per sen-
tir la remor del vent entre les fu-
lles, l’aroma d’un poblet a l’hivern 
o per escoltar el xiuxiueig de l’aigua 

La narradora Llanos Gascó arriba a la llibreria 
La Centraleta amb “Encontres i trobades”

LA CENTRALETA  | propostA

Narradora Llanos Gascó.  || cedida

explicant el seu secret. Un so, una 
imatge, una paraula, et pot desper-
tar un record. Així, les paraules flu-
eixen formant una història que et fa 
recordar, somriure, i que et desper-
ta sentiments oblidats.

Gascó va formar-se fent cursos 
de narració oral amb Rubén Martí-
nez, un curs de veu amb Helena Kabo 
i diversos tallers de clown i improvi-
sació. Des de 2009 forma part del col-
lectiu Encantacontes, amb qui ha re-
alitzat diverses activitats.   || m. a.
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LO RAMONET | cAL GorinA

l concert de Lo Ra-
monet va inaugurar 
el nou espai de tro-
bada cultural i gas-
tronòmica de Cal 

Gorina ‘Faves Tendres’. L’artista 
va oferir un tast de les cinc cançons 
que presenta al seu nou treball Res 
(Microscopi, 2018), a més de temes 
d’El senyor Sequâh, i versions que 
el públic va demanar-li.

Entre amics i bon ambient, i 
en una ubicació fantàstica per una 
nit primaveral,  Ramón Fernández, 
acompanyat pel seu amic Gerard, 
es va mostrar còmode i va fer que 
el públic se’n sentís.  Entaulats, els 
espectadors van acompanyar el can-
tant palmejant i taral·lejant les tor-
nades de les cançons. “He gaudit 

Un concert encisador

E tant “obre el calaix de les cabòri-
es”, i ens revela el seu món interior. 
Rere l’etiqueta de “pop d’autor”, les 
lletres de les cançons estan parides 
amb delicadesa, i engalanades amb 
ritmes electrònics i de rumba, a vol-
tes encisadors.

La idea de Lo Ramonet, de cara 
al futur, és aprofundir en la vessant 
electrònica. “Pots manipular els 
sons sense límits i fer música d’au-
tor barrejada amb ritmes”, va ex-
plicar el Fernández. Amb l’ajuda del 
seu amic Gerard, que farceix mu-
sicalment les cançons, està temp-
tejant aquest nou estil, que augu-
ra portar a l’actuació en directe.   

Guillem plans

molt, la gent ha estat molt simpà-
tica i oberta i he tingut una gran 
rebuda”, deia el cantautor, molt ben 
dotat d’ironia, que va fer gaudir el 
públic a través de la broma. Va ser 
una actuació de proximitat, en què 
també va assistir Oriol Casas, pro-
ductor del nou EP, a qui Lo Ramo-
net va mencionar més d’una vegada.

Els temes de Res tenen textu-
ra crítica, però també són melosos. 
“Jo vull dir-hi la meva”, va reivin-
dicar, respecte algunes injustícies. 
Les cançons expliquen “els neguits 
i els fantasmes” del cantautor. A 
més de “Mudança”, “De Sentit i 
vorera” i “Elijo y escojo”, també hi 
trobem “Peus i cap”, en què el can-

Lo Ramonet va inaugurar el nou espai ‘Faves Tendres’ a Cal Gorina. || G.plans

L’Escola Municipal de Música Torre 
Balada presenta el concert de fi de 
curs el proper dimecres 30, a les 19 
hores, a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont. La proposta es titula “Del 
tambor a l’ordinador”. La intenció 
del concert és fer un pas  per la his-
tòria de la música a través de dife-
rents compositors.

En aquest sentit, el concert 
viatjarà des de l’Edat de Pedra, 
passant per l’Edat Mitjana, el Re-
naixement, el classicisme, el roman-
ticisme, fins als segles XX i XXI.

L’Escola de Música Torre Balada prepara 
el concert de fi de curs per dimecres 30

EMMTB  | MúsicA

Prop de 25 infants, acompanyats de les seves famílies, van assistir dis-
sabte a la sessió de l’Hora dele Conte infantil organitzada per la Bibliote-
ca Antoni Tort. En aquesta ocasió, l’encarregat de la sessió va ser Ignasi 
Montanyola, conegut artísticament com la Companyia Homenots, que va 
explicar la història d’ “En Bum i el llbre màgic de les fades”. En Bum és un 
elefant (de peluix) que escolta un conte que els seus pares li expliquen, on 
hi apareix un conte màgic de les fades. Ell té curiositat per anar a trobar el 
llibre i se n’hi va, acompanyat dels seus amics lleó i lloro (també de peluix). 
Entre tots, infants, elefant i amics, trobaran el llibre desitjat i... oh, sorpre-
sa! És ple de piruletes. Amb aquest regal finalitzava la història. Després, 
la canalla va tenir l’oportunitat de tocar la bateria que la Cia. Homenots va 
desplaçar fins a la biblioteca.   || m. a.

BIBLIOTECA | contes inFAntiLs

En Bum va explicar la seva història

Crònica

títol: Concert

intèrprets:  Lo Ramonet (veu i gui-
tarra), Gerard (percussió)

lloc: Cal Gorina

Hora: 21.30 h

dia: 18 de maig

Entre d’altres autors, es po-
dran escoltar peces del Llibre Ver-
mell de Montserrat, un còdex dels 
segle XIV; temes de Bach, de Beet-
hoven. 

Prop d’un centenar d’alumnes 
pujaran a l’escenari per interpretar 
el seu instrument. Hi haurà cantai-
res i alumnes d’instrument des dels 
3 anys fins als adults. Es comptarà 
amb la participació dels grups de 
combos, el de guitarres, el grup de 
folk, els percussionistes, i també 
la coral de l’escola.   || m. antúnez
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DESTAqUEM ExpOSICIONS

agenda del 25 de maig al 3 de juny de 2018

divendres 25 
 
17 h -  pROpOSTA  
FAVES TENDRES 
exposició “Follem dempeus” 
Jocs gegants al pati 
cal Gorina · org.: cal Gorina 

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, cccV i 
L’Aula d’extensió universitària 

21 h - pROpOSTA 
Obertura dels jocs d’aigua de la 
pl. de Catalunya 
Amb l’espectacle el pas dels anys, 
de la cia. Mind problems (Acadèmia 
our solution site) 
pl. de catalunya · org.: Ajuntament 

22 h - CONCERT 
FAVES TENDRES 
Lòxias · cal Gorina · org.: cal Gorina 
 
 
dissabte 26 
 
tot el dia - pROpOSTA 
Campionat de Barcelona de pa-
tinatge artístic Cadet i Juvenil 
Lliure “D” · pavelló Joaquim blume 
org.: club patí castellar

de 10 a 14 h - pROpOSTA
Jocs inflablespl. de catalunya 
org.: Ajuntament i La balena 

de 10.30 a 13 h - TEATRE
‘(Dis) capacitats a l’escenari’
i Mostra inclusiva d’Arts escèniques 
Auditori Municipal · org.: AceLL

11.30 h - pROpOSTA
Taller de música, llibres i contes 
en família, amb Emma plana Alió
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 pa-
tinatge 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. 
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 
 
 
dimarts 29 
 
09.15 h - TALLER 
“practica la venda de tu mateix a 
través de l’Elevator pitch” 
servei Local d’ocupació 
org.: Ajuntament 

19 h - pROpOSTA 
ple municipal 
ca l’Alberola · org.: Ajuntament 
 
 
dimecres 30 
 
09.30 - SORTIDA 
Caminada saludable: Camina i fes 
salut. “Menys fumar i més caminar” 
sortida des de la porta del cAp  
org.: Ajuntament i Abs 

19 h - xERRADA 
“La dieta de les emocions, l’ali-
mentació al llarg de la vida”, a càr-
rec  de neus elcacho, especialista 
en alimentació i salut natural 
casal catalunya · org.: Ajuntament 

19 h -  MÚSICA
Concert de fi de curs “Del tambor 
a l’ordinador” 
Auditori Miquel pont 
org.: eMM torre balada 

19.30 h - pRESENTACIó
 ‘Aquelles solituds d’on veníem’, 
de Josep Manel Vidal 
premi Maria Mercè Marçal de poe-
sia 2018 · La centraleta 
org.: La centraleta 

21 h - TALLER
“L’educació emocional a casa”, a càr-
rec d’Albert Soler, de l’empresa ÚTIL 
proposta de l’escola de pares i 
Mares adreçada a famílies amb in-
fants de 6 a 12 anys 
sala Valls Areny d’el Mirador 
org.: Ajuntament i pec 
 
 
dijous 31 
 
18.30 h - xERRADA 
“Com impulsar el futur de l’edu-
cació des del municipi. L’Educació 
360, una nova mirada”. A càrrec 
de carles barba, director de l’Alian-
ça educació 360, i ismael palacín, 
director de la Fundació Jaume bofill 
sala d’Actes d’el Mirador 
org.: Ajuntament 

19 h - TEATRE 
Teatre escolar 
sala de petit Format de l’Ateneu 
org.: escola FedAc castellar La 
immaculada 
 
 
divendres 01 
 
18.30 h - xERRADA 
 “Relaxa’t davant la selectivitat”: 
Meditació guiada 
el Mirador 
org.: Ajuntament (castellar Jove) 

19 h i 21 h -  MúsicA
Audicions de final de curs d’Espaiart 
sala de petit Format de l’Ateneu 
org.: espaiart 
 
 
 
 
 

19 h - pROpOSTA 
Berenar obert a tothom amb  
motiu del dia de  
l’Associacionisme cultural 
terrassa d’el Mirador 
org.: Ajuntament i cccV 

21 h - pROJECCIó 
kilian Jornet, path To Everest 
Activitat amb motiu del dia de l’As-
sociacionisme cultural 
Auditori Municipal Miquel pont 
org.: Ajuntament i club cinema 
castellar Vallès 
Amb el suport de: Federació 
catalana de cineclubs 
 
 
dissabte 2 
 
de 9 a 18 h -  ESpORT 
Festa del mini bàsquet 
espai tolrà  
org.: club bàsquet castellar 

d’11 a 12 h - TALLER
“Relaxa’t davant la selectivitat”: 
Meditació en acció
el Mirador · org.: Ajuntament 
(castellar Jove)

11.30 h - INFANTIL
Once Upon a Time
L’Hora del conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
org.: Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres

18 h  - INAUGURACIó
Exposició d’art infantil 
taverna del Gall
org.: estudi de dibuix i pinura 
blanca Gibert

18.30 h - CONCERT
Musicoral 2018
Amb la participació de: coral 
xiribec, cor infantil de l’orfeó 
català, cor sant esteve, Kor Ítsia i 
pax cor de cambra
Auditori Municipal Miquel pont
org.: coral xiribec

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Tempo 
sala blava de l’espai tolrà 
org.: tot ballant 
 
 
diumenge 03 
 
18 h - BALL 
Ball a càrrec de Doble perfil 
sala blava de l’espai tolrà 
org.: Amics del ball de saló 

‘Aquelles solituds d’on veníem’, de 
Josep Manel Vidal
dimecres 30 · la centraleta · 19.30 h

aquest dimecres que ve, la centraleta acull 
la presentació del llibre ‘aquelles solituds 
d’on veníem’, de l’editorial Brumera, a càrrec 
del seu autor, josep manel Vidal (alcúdia de 
crespins, 1962). 
ell és premi maria mercè marçal de poesia 
2018 per l’obra amb la seva obra ‘l’endemà de 
totes les fosques’. l’acte serà presentat per 
anton carbonell, president del col·lectiu pere 
quart  i també hi assistirà l’autor del llibre. la 
convocatòria és a les 19.30 hores. 

Exposició d’Art infantil de l’Estudi de dibuix i pintura 
Blanca Gibert 
del 2 al 29 de juny. de dimecres a diumenge, de 10 a 17 hores. dijous, 
divendres i dissabte, de 19 a 23 h. · taverna del Gall
Exposició “20 anys de Treballs de Recerca de l’INS Castellar”
Biblioteca antoni tort
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



DEL 25 AL 31 DE mAig DE 2018 23

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

“I ser un vell és el mateix...ets igual que aquella noia lletja, estàs en el racó del ball”
Philip Roth

penúltima

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVendres 25 pERMANYER 
dissAbte 26 CATALUNYA 
diuMenGe 27 CATALUNYA 
diLLuns 28 EUROpA 
diMArts 29 CASTELLAR 
diMecres 30 YANGÜELA 
diJous 31   CASANOVAS 
diVendres 01 ROS 
dissAbte 02 pERMANYER 
diuMenGe 03 pERMANYER 

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

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

@gavina37 @edunardu @jordi_novatek
arròs negre del Korral roselles senders

MEMÒRIES DE L’ARxIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Fotografia de record d’una trobada de dues corals, la castellarenca Societat Coral La Llebre, penó de l’es-
querra, i la Societat Coral Obrera L’Aurora de Santa Perpètua de Mogoda, penó de la dreta. Suposem que 
és a Castellar, però no en reconeixem el lloc. Sí, alguns dels cantaires locals amb el mestre assegut al centre. 
És interessant veure els estris que aguanten: cullera, forquilla, graelles; d’altres unes escopetes, tot fet de 
fusta. Segons la tradició oral eren per fer gresca en les festes, sobretot per l’aplec anyal a Sant Sebastià de 
Montmajor.  || Fons: arXiu d’Història || arXiuHistoriacastellar@Gmail.com ||  FaceBooK.com/arXiuHistoria 

Trobada de corals, vers 1920
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la contra

Jacint Crego De pablos

El 70% de la primera 
impressió d’una 
persona  és el  cabell

Perruquer propietari de la perruqueria De Pablos
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Aquest 2018 celebra 30 anys d’ofici i 25 anys com a 
propietari del seu negoci. Perruquer entusiasta, no deixa 
mai de renovar-se. Valora el tracte humà, diu que si 
parlem de De Pablos parlem d’un botiguer de proximitat 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
mogut i creatiu
Un defecte que no pots dominar?
impulsiu
Un color de cabell?
el blau
La teva paraula preferida?
Versàtil
quin plat t’agrada més?
els calamars farcits
Un llibre?
qualsevol de moda i perruqueria
Un animal?
el gos
Un grup de música?
queen
Una pel·lícula?
‘Blade runner’
El pentinat d’un famós o famosa?
el de maribel Verdú
Un repte de futur?
tenir qualitat de vida

”

“

· quan comences a fer els primers 
passos com a perruquer?
Sempre m’havia agradat la moda. 
Quan vaig acabar COU vaig estudi-
ar dos anys a l’Escola del Pentinat de 
Sabadell. Vaig treure’m el títol d’ofi-
cial al carrer Boqueria de Barcelo-
na. La primera perruquera que em 
va contractar va ser la Pilar Calvo, 
de Ca La Pili. Ella buscava un oficial 
perquè volia obrir una segona perru-
queria. Amb ella vaig començar, ja fa 
30 anys,  a la carretera de Sentme-
nat, 116 . Després de 2 anys, vaig se-
guir 3 anys més amb la Montse Oller. 
I l’1 d’abril del 1993 vaig començar pel 
meu compte. Ja fa 25 anys!

· Tota una vida a l’ofici...!
Les coses manuals sempre m’han 
agradat molt. Sóc un hiperactiu no 
diagnosticat, faig 2.000 coses a la ve-

gada!  Quan tallo el cabell em concen-
tro molt. Tallar cabell és un treball 
físic i de geometria i m’hi fico molt. 
La pràctica i la dedicació sempre 
m’han acompanyat per seguir l’ofi-
ci amb il·lusió.

· Ha canviat molt, la perruqueria?
Moltíssim. Ara, som molt més crea-
tius. Fa 30 anys, érem pentinadors i 
pentinadores, fèiem la mis en plis. En 
general, avui la gent ve menys però 
es talla més. L’ABC és fer un bon ta-
llat, color i hidratació. Avui ja no fem 
colors monocroms, com quan te-
nyíem les arrels i posàvem color. La 
gent busca un I+D, amb colors que es 
vegin naturals, colors parcials, met-
xes, Tiger eyes (ulls de tigre), corrents 
alternes, etc. La idea és aconseguir 
una gradació del color del cabell per-
què tingui lluminositat.  

· M’imagino que els productes 
també han canviat força...

I tant. Als anys 90, els tints eren 
vernissadors, tenien pigments més 
metàl·lics, que després van ser pro-
hibits. Ara, els tints són més natu-
rals, sense amoníacs, ni sulfats ni 
paravents. A De Pablos fem servir 
una línia de qualitat premium. Sem-
pre em documento molt sobre l’ús 
dels productes.

· Cada perruquer té el seu estil?
Sí. Hi ha perruquers molt versà-
tils i despentinats, i d’altres, que 
són més clàssics. A la zona del me-
diterrani, sobretot a Barcelona i a 
Itàlia, hi ha més creativitat. A Ma-
drid, les dones van més pentinades. 
A Anglaterra, valoren molt un bon 
tallat de cabell. La tendència actu-
al és el tallat de creació. Tallem per 
angles. Som 4 oficials, la Pepi (en-
carregada), l’Anna, la Victòria (ofi-
ciales) i jo i no vull créixer més. El 
que intentem és acumular experi-
ència i pràctica. 

· quin valor dones al cabell?
Diuen que el 70 % de la primera impres-
sió d’una persona és el cabell.  El tallat 
de cabell ja no és només una qüestió 
d’higiene com abans, sinó que reflec-
teix salut. Les dones, i cada cop més 
homes, som més presumits, i també 
els nens, s’hi han tornat. 

· I la gent, dona valor al cabell?
La dona d’avui té molta pressa. Vol 
anar guapa però vol que facis la feina 
ràpid. A vegades, un  treball químic 
demana unes 2-3 hores d’espera, però 
la clienta ho vol en una hora i mitja. Jo 
penso que la perruqueria s’ha de gau-
dir, un ha d’anar a relaxar-s’hi. Així, 
nosaltres podrem fer un bon servei 
per a un preu mig. Aquest és el futur 
de la perruqueria. 

 · quins clients visiten De pablos?
Sóc un perruquer de família, soc de 
proximitat. L’important és que, al cos-
tat de casa, la clienta trobi un molt bon 

producte a un preu mitjà sense que 
hagi d’anar-ho a buscar a fora. Per això, 
som nosaltres els qui ens movem. Fa 
un mes i mig, vam estar a una master 
class a París, anem a totes les fires de 
Madrid i Barcelona, punteres en moda. 
A De Pablos ens preocupem pel ben-
estar de la gent, els preguntem per la 
família, sí, però sense fer safareig. L’ofi-
ci s’ha professionalitzat moltíssim. 

· Són 25 anys de De pablos. A on?
Primer, la perruqueria estava a la 
carretera de Sentmenat, 74. Des-
prés, ens vam traslladar al número 
31 del mateix carrer. Ara estem al 112, 
en un local esplèndid amb una vidri-
era enorme. Tenim molta llum solar. 
Poder comptar amb claror natural 
durant les hores de feina és fantàs-
tic. Al llarg de tots aquests anys, amb 
mi han treballat grans professionals.  
Vull fer un esment especial a la Rosa 
Romeu, que va ser oficiala amb mi 
durant 18 anys. 

 Marina Antúnez


