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Setmanari d’informació local

Els jugadors del CB Castellar celebren el darrer triomf aconseguit diumenge passat al pavelló Puigverd que els situa cinquens al campionat, fet que permet l’ascens a Copa Catalunya. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

L’equip de govern ha fixat en un 89% el grau 
de compliment del Pla d’Acció Municipal 2015-
2019, amb un total de 161 actuacions finalitzades 
o en execució contínua i 56 que ja s’han iniciat.
El document, que marca el full de ruta de 
l’Ajuntament durant quatre anys, s’ha ampli-
at de 206 a 241 actuacions a causa, sobretot, 
de l’augment de la inversió pública. 
Aquesta superarà, en finalitzar la legislatura 
el proper maig de 2019, els 11 milions d’euros. 

Segons el primer tinent d’alcalde, Joan 
Creus, “aquest serà el mandat amb l’esforç 
inversor més gran des de l’esclat de la crisi 
econòmica el 2007, gràcies a una situació 
d’estabilitat econòmica i pressupostària 
que ens ha permès, a  més, reduir l’endeu·
tament a mínims històrics”.

El PAM 2015-2019 consta de cinc línies 
estratègiques: un govern obert, transparent i 
eficaç; la reducció de les desigualtats i la pro-
moció del benestar de les persones; l’impuls 
de l’educació, la formació i l’ocupació com a 
garantia de progrés; el foment d’un municipi 
viu i emprenedor; i l’aposta per una vila sos-
tenible i segura. 

Creus assenyala que, “a falta d’un any 
per acabar al mandat, tan sols resten pen·
dents d’inici el 10% de les actuacions men·
tre que un 1% correspon a accions finalment 
desestimades per diferents motius”.

En l’apartat d’inversions, el regidor re-
marca “l’acabament de la primera fase de 
L’Illa del Centre, als carrers de Sala Boa·
della, Montcada, Hospital i Torras, la po·
sada en marxa dels jocs d’aigua de la plaça 
de Catalunya o la posada en marxa del car·
ril bici a la ronda de Tolosa”. 

I afegeix: “l’acabament de L’Illa del Cen·
tre, altres intervencions de millora de la via 
pública o la remodelació de l’Espai Tolrà, que 
inclourà un espai de referència per a joves, 
són algunes de les inversions que veuran la 
llum aquest mateix any”.

En l’àmbit social, Creus destaca “el man·
teniment dels ajuts d’emergència a perso·
nes en risc d’exclusió social, l’ampliació dels 
serveis d’atenció domiciliària, el catàleg de 
prescripció social o la posada en marxa de 
la targeta de transport per a gent gran”, 
mentre que queda pendent “el complement 
de la beca Erasmus per a aquells alumnes 
que estudiïn a l’estranger”. 

El regidor assenyala que s’han aprovat 
els plans locals d’infància i adolescència, jo-
ventut i salut, i que s’ha impulsat un programa 
de millora de les capacitats en llengua anglesa 
per als alumnes de cicle superior de primària 
i un altre de foment de la lectura, amb el nom 
de Castellar, vila de llibres. Així mateix, també 
destaca la consolidació de la programació es-
table de teatre, música i cinema de l’Auditori, 
que ha estrenat web per a la compra d’entrades.

Pel que fa l’àmbit empresarial, el regidor 
també ha remarcat, entre d’altres, “la posada 
en marxa de la Finestreta Única Empre·
sarial a El Mirador i l’ampliació a 3.500 
euros dels ajuts a noves activitats empre·

El projecte de l’Illa del Centre ha estat una de les actuacions més importants del PAM 2015-2019. || Q. PASCUAL

  Cristina Domene

sarials, que també s’han ampliat als tre·
balladors autònoms”.

En l’àmbit de territori, “el mandat ha 
vingut marcat per l’inici del desplegament 
del Pla d’Ordenació Urbanística Munici·
pal”, diu Creus. També destaca “la millora 
de les freqüències de la línia de transport 
públic entre Castellar i Sabadell, la posada 
en marxa de la recollida porta a porta als co·
merços del centre i l’impuls imminent d’au·
ditories energètiques i de reducció del con·
sums als habitatges de la vila”.

Finalment, i en l’àmbit de govern obert, 
el regidor destaca el procés d’elaboració del 
Pla Estratègic, “que pretén definir com es 
vol que sigui el municipi durant la dècada 
dels anys 20”, la posada en marxa d’un por-
tal de transparència municipal, les tres edici-
ons dels pressupostos participatius o la posa-
da en marxa del Geoportal. 

L’Ajuntament publicarà en els propers 
dies al web municipal un informe detallat 
sobre l’estat d’execució del Pla d’Acció Muni-
cipal 2015-2019. 

ALGUNES DE LES ACTUACIONS 
DESTACADES DEL PAM 2015-19

PRIMERA FASE ILLA DEL CENTRE
El projecte de l’illa del Centre s’acabarà amb la 
remodelació del carrer major i Colom

JOCS D’AIGUA PLAÇA CATALUNYA
Fa ara un any es posava en marxa l’espai de 
jocs d’aigua interactius 

CARRIL BICI RONDA TOLOSA
2 km de carril bici a la ronda de tolosa, entre 
la rotonda del carrer de prat de la riba i la 
carretera de sabadell

CASTELLAR VILA DE LLIBRES 
una proposta cultural de bookcrossing per 
intercanviar llibres en cinc places de la vila 

FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL 
un espai centralitzat d’atenció exclusiva per a 
empreses, persones emprenedores i autònoms

El pam de la recuperació econòmica
a falta d’un any per 
acabar el mandat, el pla 
d’acció municipal (pam) 
2015-17 ha executat el 
90% de les actuacions
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actualitat

més enllà de l’escola
La 1a Fira d’activitats extraescolars va presentar un munt d’ofertes per al curs vinent

Els set dies de la setmana curtejarien 
per algú que volgués provar totes les 
activitats extraescolars de la vila, fins 
i tot per un infant eclèctic. No tindria 
prou temps per programar, fer pesse-
bres i arribar d’hora a l’espai. Entre el 
francès, l’anglès i l’alemany s’embar-
bussaria. Li faltarien mans per tocar el 
violí i acabaria confonent l’estic amb els 
bastons de ballar. Estaria massa can-
sat per fer d’enxaneta, pintar manda-
les i, sense parar ni un minut, escalar 
parets empinades. Sense energia, els 
seus contrincants karatekes l’atonyi-
narien i no acabaria mai les curses. És 
per això que ens ensenyen a triar, en-
cara que, amb tan magnífiques ofer-
tes, no sempre sigui fàcil.

Un rocòdrom en forma de bola 
del món per escalar infinitament, pi-

 Guillem Plans lotes de tot tipus i una impressora que 
teixia figures en tres dimensions són 
alguns dels instruments que rondaven 
per la 1a Fira d’activitats extraescolars, 
que aquest diumenge va convertir la 
plaça del Mirador en un campament 
de propostes. Amb la mirada clavada 
als possibles casals d’estiu i al curs vi-
nent, vint-i-cinc entitats, empreses i 
serveis municipals van desplegar els 
seus encants per engrescar els més me-
nuts, que van poder fer un tastet de dis-
set activitats diferents, o simplement 
rebre informació. “Hem tingut molta 
canalla, ens han preguntat pels ex·
traescolars i els casals d’estiu. Ha 
anat molt bé en general”, valorava 
Xavi Viadé, del rocòdrom Canglome-
rat, mentre s’encarregava que l’atrac-
ció en forma de bola del món rutllés.

Tampoc van faltar exhibicions. 
Vora estands d’acadèmies d’idiomes, 
de música, arts plàstiques, cultura 

popular i tallers, l’equilibrista sobre 
rodes Alan Rovira deixava bocabadat 
a tothom amb les seves cabrioles da-
munt de la bicicleta de trial. Alguns 
valents s’atrevien, fins i tot, a jugar-se 
les cames, estirats a terra, mentre la 
promesa mundial, avalada per una 
munió de títols, saltironejava tran-
quil i cofoi al seu voltant

Les entitats i les activitats ex-
traescolars són part de l’esma social 
de la vila. Allà, s’hi fan coneixences i 
s’hi trenen amistats duradores. “Hem 
pogut participar en altres activi·
tats i altra gent d’entitats ha vingut 
amb nosaltres, i ha sigut maco”, va 
comentar Gerard Rosell, cap de colla 
dels Capgirats, que tenia molts dels 
seus castellers menuts campant per 
la plaça. Aguns, fent tallers de dansa. 
Juntament amb el Ball de Bastons, 
l’Agrupació Sardanista i el Grup Pes-
sebrista, van ser els representants de 

la cultura popular.
Les aficions i els compromisos 

dels extraescolars, a més, s’acaben 
convertint en una eina per a créixer. 
“Oferim una educació en el lleure 
diferent, aprendre a conviure amb 
altres nens, amb valors, a fer poble 
i a ser constructors de la pau”, sus-
tenta Josep Martí, monitor de Colò-
nies i Esplai Xiribec que, com tots els 
voluntaris d’aquests centres, fa una 
tasca immensa per la formació d’in-
fants. En gran majoria, les entitats 
se sustenten en el mètode de seguir 
l’exemple de qui els ha ensenyat. I 
així segueix girant, des de fa molts 
anys, una roda de beneficis.

La fira d’activitats extraesco-
lars, si així ho volen les entitats i em-
preses participants, que avaluaran 
com va anar i plantejaran possibles 
millores, continuarà un any més, tal 
com plantegen des de l’Ajuntament. 

Neix la 
Plataforma 
en defensa de 
les Pensions

GENT GRAN | 
moBiLitzaCió

Davant de la situació que està  vi-
vint  tot el col·lectiu de pensionistes, 
un grup de jubilats de Castellar del 
Vallès ja fa temps que està parlant 
i comentant la necessitat d’organit-
zar-se per fer quelcom.

Aquests jubilats, amb el  su-
port dels sindicats, han decidit cons-
tituir la Plataforma de Castellar del 
Vallès en defensa de les pensions. 
Segons una nota de premsa de la 
plataforma “volem que sigui una 
plataforma el més àmplia possi·
ble, participativa i transversal ja 
que les pensions són un problema 
de totes i tots”.

Com a col·lectiu, “tenim 
també molts altres problemes 
que mereixen la nostra atenció 
com sanitat, cultura, llei de la 
dependència, vivenda, organit·
zació familiar”. La plataforma 
avança que “serà amb l’esforç de 
tots i totes com els podrem enca-
rar i buscar les millor solucions 
possibles”. És per això que “volem 
i estem treballant per  la màxima 
participació per part de tots els 
afectats i molt especialment els 
futurs pensionistes i jubilats que 
són l’actual joventut”.

Durant aquest dies  la Plata-
forma de Castellar del Vallès en de-
fensa de les pensions “estem con·
tactant  amb les diferents entitats 
de Castellar del Vallès que puguin 
esta interessades en constituir la 
plataforma, al mateix temps que 
estem preparant un acte que es·
perem que sigui el més participa·
tiu possible”. Al gener d’aquest any, 
una dotzena de jubilats i jubilades 
van protagonitzar un acte davant 
del Palau Tolrà per protestar per la 
minsa pujada de les pensions. L’acte 
es va fer de forma gairebé espontà-
nia responent a la convocatòria de 
mobilitzacions fetes a través de xar-
xes socials de col·lectius de pensio-
nistes de tot l’Estat.  || REDACCIÓ

El rocòdrom de Canglomerat amb forma de bola del món va ser un dels atractius de la 1a Fira d’Activitats Extraescolars de Castellar que es va celebrar diumenge passat . || Q. PASCUAL
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política

La sessió plenària de maig va tenir 
com a punt estrella l’aprovació del Pla 
Local de Joventut, una eina que pre-
tén ser “estratègica i amb un des·
plegament d’accions promogudes 
des de la participació dels joves i de 
tots els agents socials implicats”,  va 
descriure el regidor de Joventut, Dani 
Pérez. El regidor també va informar 
que l’Espai Tolrà acollirà “un espai de 
referència i cogestionat pels joves”. 
Aquest nou equipament permetrà que 
la vila tingui “un punt de trobada amb 
oferta formativa i de lleure adreçat 
a la població jove”, va explicar Pérez, 
el qual va avançar que aquestes instal-
lacions podran estar operatives a finals 
de 2018. A banda de l’anunci del nou 
equipament, Pérez va destacar que 
aquest mateix any també es crearan 
beques per a la mobilitat dels estudi-
ants joves i es millorarà la programa-
ció cultural, entre d’altres accions con-
cretes sorgides del Pla.

L’oposició va reaccionar amb 

L’Espai tolrà acollirà un 
casal cogestionat per joves
El ple aprova el pla 
Local de Joventut 
amb els vots del 
govern i pDeCat 
i les abstencions 
d’ErC i Decidim

  J.G.

  Rocío Gómez

Álvaro de Juan va defensar la moció consensuada sobre la mort digna. || R. GÓMEZ

AJUNTAMENT | pLE DE maig

Rafa Homet repeteix com 
a cap de llista d’ERC

Per tercera vegada consecutiva, 
Rafa Homet serà l’alcaldable de la 
secció local d’ERC per a les prope-
res eleccions municipals que tin-
dran lloc el 26 maig de 2019. Així 
es va ratificar per unanimitat di-
jous passat a l’assemblea de mili-
tants d’ERC. 

Rafa Homet, l’actual porta-
veu de la formació, regidor i dipu-
tat d’Educació, va agafar el relleu 
de Jordi Permanyer com a cap de 
llista a les eleccions municipals 
de 2011. Homet assegura que és 
“un honor aquesta confiança que 
m’han mostrat tots els companys 
de la secció local, per la qual cosa 
treballarem encara amb més in·
tensitat l’any que queda”.

Quant als eixos que marcaran 
el full de ruta republicà als comicis 
municipals, l’alcaldable explica que 
l’objectiu és que Castellar “tingui 
una alcaldia republicana”. Homet 
apunta que l’endemà de les elecci-
ons municipals “tothom valora·
rà en global quines alcaldies són 
republicanes i quines han anat a 
mans del bloc del 155”. 

En aquest sentit, el cap de llis-

ta remarca la importància de cons-
truir la república “des del dia a dia, 
des de baix”.  Tot plegat, en àmbits 
com  “la llibertat, la igualtat d’opor·
tunitats en l’educació, la sanitat o 
la cultura. La República, on passa, 
és als municipis”, afegeix.

Finalment, l’assemblea va 
comptar amb la participació de l’ex-
conseller de Salut, Toni Comín, a 
través de videoconferència des de 
Brussel·les. “El conseller va parlar 
de la importància de constituir el 
govern de la Generalitat com més 
aviat millor. Que es pugui comen·
çar a funcionar per tenir una eina 
democràtica per fer front a la de·
riva antidemocràtica de l’estat i 
poder fer compliment del man·
dat democràtic del poble de Cata·
lunaya”, detalla el regidor. 

Segons Homet, Comín també 
va centrar la seva intervenció en l’ac-
ció dels ajuntaments en referència 
al procés, en la feina que fa el Con-
sell de la República quant a la inter-
nacionalització del conflicte català. 
L’exconseller també va destacar “la 
societat civil organitzada i mobi·
litzada” i va agrair les concentra-
cions de suports als presos polítics 
i els exiliats que cada dijous tenen 
lloc a Castellar.  

Assemblea de militans d’ERC Castellar, a la nova seu, dijous passat || CEDIDA

ERC | ELECCions muniCipaLs

CASTELLAR EN COMÚ | ELECCions muniCipaLs

Castellar en Comú Podem ha posat en marxa un grup promotor per 
passar “del terreny teòric al pràctic”, segons informen a través d’un co-
municat. “Ara Catalunya En Comú Podem comença a construir els 
grups motors locals, per una organització que sigui llavor de canvi 
a cada municipi”, expliquen. Ara, “a partir d’aquest grup promotor 
mestís que  començarà a caminar aquesta setmana  en formen part 
tant membres de Podem, ICV, com persones sense cap carnet i que 
actualment formen Castellar En Comú”.

El grup promotor, segons informen, serà l’encarregat de recollir 
totes les aportacions i d’elaborar els documents “per bastir l’esquelet 
del projecte polític, amb mires a les eleccions locals del proper any,  
amb l’objectiu de  seduir la majoria de la ciutadania castellarenca”. 
Els membres de Castellar en Comú expliquen en el seu comunicat que 
els criteris que han seguit a l’hora de confeccionar el grup promotor és 
que fossin persones “d’experiència en diferents camps” . “El nou sub·
jecte polític”, asseguren, “no ha de cenyir el concepte de sobirania 
només a l’àmbit territorial” sinó que ha de cristal·litzar “una ànsia 
per decidir el nostre futur sobre totes les qüestions”.   || REDACCIÓ

Els ‘comuns’ engeguen un grup promotor

Erika Barrera va intervenir en la moció sobre la situació de Colòmbia. || R. GÓMEZ

sorpresa davant l’anunci de la creació 
d’aquest espai jove. Per part d’ERC, 
el seu portaveu Rafa Homet va defen-
sar l’abstenció del seu grup perquè no 
consideren que el Pla Local de Joven-
tut compti veritablement “amb una 
planificació estratègica quan la re·
gidoria responsable compta amb el 
0,38% del pressupost municipal”. 
“Ens preocupa la falta de concre·
ció”, va dir el portaveu republicà, el 
qual va posar com a exemple per de-
fensar aquest argument que es donés 
a conèixer en el ple “que l’Espai Jove 
estarà ubicat a l’Espai Tolrà”. 

El regidor de Decidim Ramon 
Permanyer va defensar també l’absten-
ció del su grup al Pla Local de Joven-
tut assegurant que “presenta man·
cances”. A més, com  va expressar 
Homet, Decidim també va assenyalar 
que al Pla no consta que l’Espai Tolrà 
acollirà l’Espai Jove. Tot i això, va fe-
licitar l’equip de govern per la decisió 
“perquè pràcticament no hi ha po·
lítica de joventut a la vila”. Pel grup 
de Decidim, el Pla s’ha elaborat des 
d’una visió “problemàtica i negativa”. 

El PDeCAT va fer “un vot fa·
vorable però crític”, segons parau-
les de la seva portaveu, Bea Garcia. 
De fet, també va subratllar l’anunci 
de la ubicació d’un punt de trobada 
per als joves de la vila a l’Espai Tolrà. 
“El nostre programa electoral del 
2015 ja recollia aquesta demanda”, 
va recordar Garcia, la qual va insistir 
en apostar “decididament per l’au·
togestió i dotar de pressupost propi 
al nou Espai Jove”.   nou mocions

La resta del protagonisme del ple el 
van tenir les nou mocions que van pre-
sentar els grups municipals i que, tret 
d’una del PDeCAT, van poder tirar en-
davant. De fet, dues d’elles van comp-
tar amb intervencions del públic. Ál-
varo de Juan -membre de l’Associació 
pel Dret a Morir Dignament- va ser el 
promotor d’una moció consensuada 
amb els grups per donar rellevància 
a la vila al Document de Voluntats An-
ticipades (DVA) i “donar suport a la 
proposta del Parlament demanant la 
regulació sobre la despenalització de 
l’eutanàsia al Congrés”, segons va ex-
pressar De Juan. El ple també va comp-
tar amb la intervenció de la membre de 
Castellar per Colòmbia Erika Barrera, 
encarregada de llegir una moció sobre 
els drets humans al seu país d’origen. 
Barrera va instar el Govern colombià 
a adoptar “mesures més efectives per 
garantir la seguretat dels grups i les 
comunitats en risc, com els pobles in·
dígenes, afrodescendents i campe·
rols, i els defensors i les defensores 
de drets humans” perquè, malgrat el 
procés de pau, la situació sociopolítica 
al país és molt inestable.

També van comptar amb con-
sens les mocions d’ERC en suport al 
professorat de l’IES Palau de Sant An-
dreu de la Barca, en defensa del model 
sanitari català i la universalització de 
l’atenció sanitària i en suport a la dig-
nificació al treball de la llar. A més, 
gràcies a una altra moció d’ERC es va  
acordar posar en marxa un Pla Direc-
tor del Verd Urbà de Castellar del  Va-
llès, una eina, segons va explicar el re-
gidor Josep Maria Calaf, que s’entén 
“com una infraestructura ecològi·
ca que aporta serveis ambientals i 
socials a la ciutat”. El regidor de Pla-
nificació, Pepe González, va apuntar 
que  el verd urbà de Castellar suma 164 
hectàrees del total de 3.700 hectàrees 
de zona verda amb què compta tot el 
terme municipal.

El PDeCAT va poder tirar en-
davant la seva moció sobre habitatge  
gràcies a l’equip de govern -Decidim 
va votar ‘no’ i ERC es va abstenir- . 
La proposta, segons va dir Bea Gar-
cia, vol combatre “les màfies que 
operen al voltant dels habitatges 
buits”. Per part de l’equip de govern, 
l’alcalde Ignasi Giménez va subrat-
llar que, més enllà del suport a la 
moció, el més important que cal re-
ivindicar “és la regulació del preu 
del lloguer” per aturar la bombo-
lla  de preus que pateix el mercat 
en aquests moments. El PDeCAT, 
però, no va poder aprovar la seva 
moció per introduir millores a Cal-
des Animal, entitat que gestiona els 
animals abandonats al terme de Cas-
tellar del Vallès. 

L’equip de govern també va 
comptar amb el suport de la resta 
de grups per aprovar una moció 
que criticava durament la sentèn-
cia contra el grup de joves anome-
nats ‘La manada’.  



de l’1 Al 7 de juny de 2018 05

política

Un cop es va fer pública la sentèn-
cia del cas Gürtel, divendres passat 
el secretari general del PSOE, Pedro 
Sánchez, va anunciar que havia re-
gistrat una moció de censura envers 
el govern del PP que encapçala Mari-
ano Rajoy. Una decisió que, si comp-
ta amb la complicitat de bona part 
dels partits de l’oposició, podria fer 
fora l’actual president del govern de 
la Moncloa.

L’Actual recull les valoracions 
dels partits polítics municipals sobre 
l’impacte que podria tenir la moció 
de censura en l’actual context polí-
tic i social.

ignasi giménez - som de castellar-psc

“És una mesura absolutament ne-
cessària per tal de poder recupe-
rar les institucions. La sentència 
de la trama Gürtel suposa que el PP 
ha estat el primer partit polític que 
ha patit una sentència de corrup-
ció en el nostre país. És indispensa-
ble per la regeneració democràtica 
del nostre país que hi hagi un canvi 
de govern. És impossible, en aquest 
sentit, que el PP pugui continuar go-
vernant, al capdavant de les institu-
cions del nostre país. De les nostres 
institucions demanem exemplaritat 
i en aquests moments, aquesta és ab-
solutament inexistent”.

“Aquesta moció de censura 
s’hauria d’haver presentat ja fa 
temps. De fet, després dels fets de 
l’1 d’octubre, jo mateix veia necessa-
ri i imprescindible que s’hagués ini-
ciat un procés de moció de censura 
per fer fora al govern del PP perquè 
són incapaços de resoldre els proble-
mes que tenim com a país”.

rafa homet - erc

“En una democràcia normal i con-
solidada, no hauria calgut presen-
tar una moció de censura perquè 
un govern condemnat en ferm per 
corrupció sistemàtica hauria hagut 
de dimitir en el mateix moment”.

“És ben lògic que un dels prin-
cipals partits de l’oposició presenti 
una moció de censura. Hauria de ser 
sistemàtic i és perfectament desitja-
ble des d’un punt de vista de qualitat 
democràtica. Esperem que aquesta 
moció de censura tiri endavant i que 
Pedro Sánchez assumeixi tornar als 
estàndards democràtics que un país 
de la UE com és l’estat espanyol hau-
ria de tenir. Això suposaria l’allibe-
rament immediat dels presos polí-
tics i el retorn de la gent que està a 

l’exili tant per seguir un mandat de-
mocràtic com per cantar cançons”

xavi alavedra - decidim

“Decidim defensa la pràctica política 
ètica i transparent. Tot el que sigui 
acabar amb aquests models i políti-
ques de corrupció, benvingut sigui. 
Amb tot, el PSOE no ens sembla el 
model de pulcritud que voldríem”.

“Ara caldrà veure si Ciudada-
nos s’hi suma i si realment volen fer 
net amb la corrupció, cosa que dub-
tem. Per a nosaltres Ciudadanos sim-
bolitza la dreta neoliberal que juga 
més brut. En qualsevol cas, fer fora 
al PP del govern de l’estat espanyol 
és una bona notícia. Tampoc és que 
apostem per un govern del PSOE, 
però davant d’aquesta situació que 
s’ha aconseguit demostrar final-
ment, endavant amb aquesta actu-
ació del PSOE i de Podem”.

bea garcia, pdecat

“És una qüestió de política espanyo-
la. Si realment acaben tirant enda-
vant la moció de censura pot ser un 
pas endavant per Espanya. Ni ens 
afecta ni ens afavoreix, ens és total-
ment igual. Recordem que el PSOE 
va donar suport a l’aplicació del 155 
a Catalunya i a hores d’ara continu-
en donant el mateix suport”.

“D’altra banda, de casos de 
corrupció també s’estan destapant 
a Andalusia, on governa Susana Díaz 
i el PSOE. Vull creure que no van de 
farol, que realment voldran tirar en-
davant la moció, però s’ha de veure”.

josep rosales - ciutadans

“No compartim la moció de censu-
ra, ens sembla que està instrumen-
talitzada, hi ha un cert oportunis-
me en tot plegat. Creiem que s’ha 
de pensar en el bé general i no en el 
bé partidista”.

“Ciutadans es reunirà aquest 
dilluns per debatre la situació i es-
tablir postures. També caldrà veure 

pols de sánchez a rajoy

Els partits locals 
valoren la moció 
de censura que el 
psoE ha plantejat 
a mariano rajoy 

  Rocío Gómez

com es desenvolupen els esdeve-
niments. Serà condicionant, si el 
PSOE vol liderar la legislatura, si 
es comprometen a convocar elec-
cions després d’haver presentat la 
moció de censura.”

agustí bernat - pp 
“Pedro Sánchez té pressa, ha vist 
que és la seva oportunitat i té unes 
ganes de protagonisme espectacu-
lars. És inoportú i precipitat. Amb 
la situació que vivim actualment a 
tots els nivells, quan justament es 
necessita més estabilitat, basant-se 
només en una sentència judicial, és 
com a mínim una mica pintoresc”.

“Ja vam viure una situació simi-
lar quan Podemos va posar la moció 
de censura sobre la taula. No deixa 
de ser sorprenent que Sánchez vul-
gui muntar una moció amb aquells 
que d’una banda està combatent, 
els independentistes, però que de 
l’altra els necessita perquè la moció 
pugui prosperar.

dani martínez - castellar en comú

“La sentència de l’Audiència Naci-
onal sobre Gürtel hauria de fer re-
flexionar als que ja havien enterrat 
la independència del poder judi-
cial. La sentència és greu i ha de 
tenir conseqüències atès que ara 
ja és un fet provat que el PP és un 
partit ‘estructuralment corrupte’”.

“En referència a la moció de 
censura contra el PP,  creiem que 
un govern de progrés a Espanya 
seria bo pel conflicte català. Avui 
sense dubte  s’ha obert una es-
cletxa per a que PSOE i Unidos 
Podemos construeixin un govern 
alternatiu, progressista i d’anti-
corrupció. Pensem que hauria  de 
ser de sentit comú fer-ho. Si ERC 
i PDeCAT no donen suport a la 
moció passaran a ser els responsa-
bles que el PP segueixi governant i 
que segueixin trepitjant els drets 
i llibertats a tota la ciutadania.”  

ESPANYA | moCió DE CEnsura

Compareixença de Pedro Sánchez per anunciar la moció de censura || CEDIDA
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L’Institut Castellar ha tancat el se-
guit d’activitats que han celebrat du-
rant el curs, amb motiu del seu 30è 
aniversari, amb una festa de cloenda. 
Divendres, 25 de maig, el centre edu-
catiu va celebrar organitzar un gran 
acte on es va implicar tota la comuni-
tat educativa. Professors, alumnes i 
fins i tot pares i mares van celebrar 
conjuntament els 30 anys d’Institut 
i posar el punt  final a aquest curs.  

Seguint la idea de la Festa de les 
Cultures, que l’Institut ha organitzat 
durant molts anys, un dels punts forts 
de la trobada és la solidaritat. Així, 
els diners que es van recaptar de la 
venda dels tiquets per a la botifarra-
da i per als tastos de pastissos aniran 
a una ONG, encara per determinar.  
De fet, l’elaboració i tast de pastissos 
per part dels alumnes és ja una tra-
dició, proposada pel Departament 
d’Anglès. “Convidem als alumnes 

Festa de cloenda del 30è aniversari El Sol i La Lluna 
elabora un 
diccionari mèdic

Una de les activitats que es van fer durant la Festa del 30è aniversari,  on es feia la cloenda dels actes. || C. DíAZ

a preparar les receptes que els hi 
proposem a la classe d’anglès”, ex-
plica un dels professors.

Segons el director, Jaume 
Quera, que deixarà el càrrec aquest 
curs per jubilació, “ha estat un final 
de curs molt potent”. La jornada va 
començar amb el muntatge de les 
paradetes al pati. Després, es va fer 
un flash mob i amb la col·laboració 
de tothom es va fer un 30 gegant al 
pati de l’institut. Després la música i 
el ball –swing, zumba- van prendre el 

  Cristina Domene

protagonisme. “És una festa on tot 
el professorat s’implica i hi treba·
lla molt. La festa ha anat molt bé i 
tothom està gaudint”, va dir Quera.

De fet el director va comentar 
que potser de cara a l’any vinent, 
“es canvia el model de Festa de les 
Cultures i reinventem el format”.

La celebració del 30è aniversa-
ri s’iniciava el passat octubre amb 
un sopar. Des d’aleshores s’han or-
ganitzat una desena d’actes, entre 
altres, l’espectacle Federico García, 

dirigit per Pep Tosar; l’obra de tea-
tre El metge de Lampedusa, de Xicu 
Masó, Les converses per entendre el  
món actual o la xerrada de l’escriptor 
francès Romain Puértolas.

medalla de la vila

En el ple de dimarts es va aprovar per 
unanimitat l’atorgament de la Meda-
lla de la Vila a l’Institut Castellar, per 
reconèixer la contribució del centre 
a l’educació i la formació de joves de 
Castellar i Sant Llorenç Savall. 

El Consell d’Infants de Castellar del 
Vallès, format per 24 alumnes de 5è 
i 6è de tots els centres d’educació 
primària de la vila, va fer balanç  la 
setmana passada a la Sala de Plens 
de Ca l’Alberola, del curs 2017-2018, 
en una sessió que va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, i de la regidora d’Infància i 
Adolescència, Àngela Pappalardo.

Durant la sessió, els represen-
tants del Consell van estar parlant 
amb els representants municipals de 
diverses propostes i suggeriments al 
voltant de les places, manteniment 
de l’espai públic i d’altres propostes. 
D’aquesta conversa va sorgir l’encàr-
rec, per al curs 2018-2019, de l’elabo-
ració d’un inventari de les pistes po-
liesportives (camps de futbol o futbol 
sala, pistes de bàsquet, etc.) i espais 
de jocs existents a l’espai públic del 
municipi. Aquest mapa permetrà 
detectar als propis infants quines 
són les necessitats de millora de les 
places i zones verdes del municipi. 
En la primera part de la sessió, els 
nens i nenes van fer lectura d’un 
document que relacionava el recull 

El Consell d’infants rep l’encàrrec 
de fer un mapa dels espais esportius

L’alcalde i la regidora Àngela Pappalardo amb els membres del Consell . || CEDIDA

Estopà amb alumnes de l’escola . || J. R.

d’activitats que aquest òrgan de par-
ticipació ha dut a terme en els dar-
rers mesos. 

Entre altres activitats, destaca 
la sortida a Sentmenat per assesso-
rar els alumnes de 5è i 6è d’aquesta 

INFÀNCIA | BaLanç DE Curs

SALUT | trEBaLL rECErCaINSTITUT CASTELLAR | CELEBraCió

població en la creació d’un consell 
d’infants o la realització del taller 
Urbanins per entendre com s’orga-
nitzen les ciutat a través de la cons-
trucció de maquetes.

Al llarg d’aquest curs el consell 

El centre educatiu 
tanca els actes de 
celebració amb una 
festa multitudinària 
al pati de l’institut 

també ha estrenat el carril bici de la 
ronda de Tolosa, un dels projectes 
proposats per aquest òrgan de par-
ticipació que va resultar guanyador 
de l’edició 2017 dels pressupostos 
participatius.

D’altra banda, es va informar 
que el consell ha presentat a l’Ajun-
tament diverses propostes d’activi-
tat amb vistes a la Festa Major 2018 
i l’organització de diverses activitats 
que s’organitzaran el proper mes 
de juny. Així, el 4 de juny es durà a 
terme la Festa del Dia Mundial del 
Medi Ambient (FDDMA) a la plaça 
d’El Mirador i, el proper 15 de juny es 
duran a terme unes jornades esporti-
ves, organitzades conjuntament amb 
el grup de treball de mestres d’edu-
cació física del Centre de Recursos. 

Finalment, també destaca la pu-
blicació del manifest dels drets dels 
infants i d’un joc “memory” d’Uni-
cef al setmanari L’Actual, la partici-
pació en un espai de Ràdio Castellar 
per explicar l’activitat del consell, 
l’actualització del bloc http://con-
selldinfants.castellarvalles.cat i la 
participació de dos infants del con-
sell de Castellar al Consell Nacio-
nal de la Infància i l’Adolescència de 
Catalunya (CNIAC).  Aquest curs, el 
Consell d’Infants de Castellar s’ha 
trobat en 9 ocasions.  Des de la seva 
creació el curs 2009-2010, 143 nens 
i nenes del municipi han format part 
del Consell  || REDACCIÓ

Els alumnes de 5è de l’escola El Sol 
i La Lluna han fet enguany un tre-
ball de recerca sobre les dificul-
tats que les persones tenim de ve-
gades per entendre allò que diuen 
els metges. Fruit d’aquell treball 
multidisciplinari n’ha sorgit el 
diccionari mèdic, un recull de vo-
cabulari mèdic, pensat i il·lusttat 
pels mateixos alumnes. 
El llibre i tot el treball de recer-
ca es va presentar dilluns davant 
dels pares i mares dels alumnes en 
doble sessió -una per cada grup- 
a la Sala d’Actes d’El Mirador. El 
treball, que també es va presen-
tar al Congrés Investiga amb Re-
cerCaixa!, ha comptat amb la tu-
toria de Rosa Estopà, professora 
titular del Departament de Tra-
ducció i Ciències del Llenguatge 
de la Universitat Pompeu Fabra. 
La mateixa professora va apuntar 
que “en una recerca com la que 
heu fet,  heu tocat tot l’espectre 
curricular i treballar d’aquesta 
manera tan divertida us en re·
cordareu sempre”. 

A més del diccionari mèdic, 
els alumnes han fet una enquesta 
a 200 persones sobre el llenguat-
ge mèdic i de les respostes obtin-
gudes n’han fet un buidatge i di-
versos tríptics informatius a més 
d’elaborar jocs que també s’han 
presentat al Centre de Recursos 
Pedagògics amb la intenció que  es 
puguin portar a terme a altres es-
coles.  Entre d’altres coses, “hem 
pogut fer preguntes, hem inten·
tar trobar maneres d’ajudar a 
la gent i de treballa en equip”, 
explicava una alumna. Una altra, 
fent balanç de l’experiència, va 
concloure que “moltes persones 
no entenen els metges i que mol·
tes paraules provenen del grec”.

Fins i tot, una de les mares 
que assistia a la presentació i que 
treballa en una residència de gent 
gran de Sabadell, va prendre la pa-
raula per dir que el diccionari va 
ser molt ben valorat per personal 
mèdic i usuaris de la residència. 
L’acte va acabar amb la projecció 
d’un vídeo on es pot veure la simu-
lació d’una consulta entre metge 
i pacient.  || REDACCIÓ

ensenyament
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lleure

La pell que es comença a colrar pel 
sol, la incipient xafogor i els primers 
mosquits emprenyadors ens anun-
cien que l’arribada de l’estiu és im-
minent. Des de l’any passat, però, hi 
ha un nou símptoma a la vila que evi-
dencia que tenim a tocar una nova 
estació de l’any, la més calorosa: els 
jocs d’aigua de la Plaça Catalunya. 
Aquest darrer cap de setmana de 
maig al vespre han tornat a brollar 
les fonts lúdiques que hi ha a un dels 
centres neuràlgics de la vila, i cen-
tenars de persones ja hi han passat 
a sucar-s’hi i a prendre alguna cosa 
al petit quiosc en forma de bar que 
hi ha just a davant.  

El divendres al vespre, els jocs 

d’aigua es van inaugurar a les 21 h, 
i la Plaça Catalunya va quedar ar-
rebossada dels primers petits ba-
nyistes urbans. L’acadèmia de ball 
Our Solution Site, a més, va oferir 
un petit tastet artístic a càrrec de 
dos dels membres del centre, un dels 
quals el director i ballarí Joshua Gar-
cía. L’espectacle, just abans que es 
disparessin els canons que van con-
vertir l’antiga bassa en un parc aquà-
tic de petit format, va amenitzar la 
inauguració. Quan va haver acabat, 
els més menuts no van esperar gens 
per posar-s’hi. Alguns amb roba de 
carrer i altres més ben preparats 
van arrencar a córrer per ocupar 
els canons que disparen aigua, els 
peixos, la roda o la immensa torre 
que hi ha plantada al mig de l’espai.

Malgrat que la inauguració es 
fes al vespre, els nens i nenes, ocu-
pats amb diferents jocs i diverti-
des trifurques amb l’aigua com a 
arsenal, no tenien en compte que 
començava a fresquejar. Negocia-
ven als pares “una estona més” i, 
just després, quan tocava marxar 
a sopar, al·legaven que no n’havien 

La plaça Catalunya 
ja torna a brollar

Un infant gaudeix de la reobertura dels jocs d’aigua de la plaça Catalunya, dissabte passat al migdia. ||  Q. PASCUAL

tingut prou.
L’endemà dissabte, afortuna-

dament per ells, la inauguració va 
continuar durant el matí, en què es 
van instal·lar inflables i es van ofe-
rir diferents activitats just al costat 
dels jocs aquàtics.

Encara que aquest darrer cap 
de setmana de maig la calor no ha 
estat constant, molts infants de la 

ESPAI PÚBLIC | Estiu

El cap de setmana 
passat van tornar a 
obrir els jocs d’aigua de 
la plaça Catalunya amb 
centenars d’ususaris

vila ja han gaudit dels jocs d’aigua. 
En els següents dies, en què les tem-
peratures probablement augmen-
taran, serà una opció lúdica per a 
molts nens i nenes, a qui encara els 
han fet esperar uns dies per anar-
hi i combatre la xafogor.

Segons dades de l’Ajuntament, 
el primer mes de l’any passat, en què 
es van inaugurar els jocs a finals de 

juny, es va comptabilitzar que van 
passar-hi unes 12.000 persones i, fins 
al setembre, 20.500 usuaris. L’aflu-
ència es concentra durant el cap de 
setmana, encara que a partir del mes 
de juliol, sobretot, remullar-se a la 
plaça serà una opció per a molts ca-
sals d’estiu matinals que ofereixen 
les entitats de la vila, de dilluns a di-
vendres.  || GUILLEM PLANS
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actualitat

Un senyal de la vitalitat econòmica 
d’un municipi és el comerç. La sensa-
ció de tenir les persianes abaixades 
no és un bon símptoma i de mica en 
mica van obrint nous comerços en al-
guns carrers del centre de Castellar. 
És el cas de la botiga Sabore d’Ita-
lia, que va obrir divendres passat a 
la carretera de Sentmenat, 10, i de la 
botiga de roba interior Kamama al 
carrer Santa Perpètua.

No tot són bones notícies, però.  
El mític quiosc i papereria Ca la Fiti, 
hereu de Ca l’Emília, al carrer Major 
de Castellar va tancar les seves por-
tes la setmana passada. La seva pro-
pietària, Núria Fité, admetia que tan-
cava el negoci per “la impossibilitat 
de mantenir el negoci ara que faran 
les obres al carrer Major. No podia 
afrontar el lloguer davant d’uns 
mesos d’obres, on segurament vin·
drà menys gent”. En aquests mo-
ments, al carrer Major encara hi 
ha dues pastisseries, la llibreria La  
Centraleta i la botiga de Cati Sans, 
que està a punt de tancar.

El matrimoni format pels na-
politans Valentina Dragune i Cora-
do Iossa van decidir, després d’esta-
blir-se a Sant Feliu del Racó, obrir 
una botiga de productes italians. 
“Vam optar per obrir l’establiment 
perquè aquí a Barcelona no tro·
bàvem res”, comenta la Valentina. 
A l’establiment, on fins  i tot el mos-
trador és importat d’Itàlia,  s’hi pot 
trobar oli, tomàquet envasat, pesto, 
pasta de diferents marques i formats, 
galetes, vi, cervesa, Limoncello, li-
cors italians, melmelades, galetes 
i  la crema de cacau Nutella “però 
totalment importada”, comenta la 
napolitana.  La intenció del matrimo-
ni és obrir més endavant un restau-
rant o una pizzeria amb productes 
100% italians.

De cotilleries pròpiament dita 
ara no n’hi havia cap a Castellar. A 

nous comerços al centre

Valentina Dragune i Corado Iossa, propietaris de Sabore d’Italia. || J. RIUS

Noelia González i Lore Valdés, les dues sòcies de la corseteria Kamama. || J. RIUS

En canvi, aquests dies ha abaixat la persiana el mític quiosc de Ca la Fiti

NOVES OBERTURES | iLLa DEL CEntrE

  Jordi Rius

COMERÇ CASTELLAR | assEmBLEa gEnEraL

EDUCACIó | 5 i 6 DE Juny

Comerç Castellar va convocar els seus associats a l’assemblea  general 
el 23 de maig. En el decurs de la reunió, l’associació de comerciants de 
Castellar va exposar als seus associats un resum de la valoració de les 
activitats que s’han fet fins ara, així com les que tenen previstes durant 
aquest any i les que ja són un referent dins l’entitat. D’altra banda, es va  
elegir un nou tresorer, càrrec que  apartir d’ara recaurà en Carlos Higue-
ras, de La Centraleta. Per això l’associació de comerciants, i tota la seva 
junta vol agrair a Marc Andreví -fins ara tresorer-  tota la feina feta dins 
de la seva trajectòria a Comerç Castellar. A la imatge, asseguts d’es-
querra a dreta: la vicepresidenta, Lídia Vidal, el president ,Toni Santos, 
i la vocal Alícia Beneyto. Drets d’esquerra a dreta, el tresorer Carlos Hi-
gueras i el secretari Dani Vera   || REDACCIÓ ||  foto: CoMERÇ CAStELLAR

La comunitat educativa de Castellar té dues cites aquesta setmana. D’una 
banda, el dimarts 5 de maig els professors d’anglès dels centres de Castellar 
organitzen una nova edició de l’English Day, que per segon any consecutiu 
se centrarà en Escòcia. La mascota de l’English Day, el Formy, s’ha passat 
un temps viatjant pel món i vivint fantàstiques aventures. Per compartir les 
seves descobertes i els records d’aquests viatges l’any passat va enviar un 
regal a cada escola de Castellar. Aquest any s’han trobat barrejats per totes 
les escoles i cada escola ha hagut d’endevinar on era el seu regal tot llegint 
una carta que el Formy ha enviat. En aquesta carta convida als nenes i nenes 
de 3r a participar al proper English Day. L’altra cita és dimecres 6 de juny  a 
l’Auditori Miquel Pont, on es farà l’acte de reconeixement als alumnes que 
han realitzat el Servei Comunitari aquest curs. L’impuls del servei comuni-
tari per a l’alumnat de secundària obligatòria és una acció que vol promoure 
que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixe-
ments i capacitats al servei de la comunitat.    || REDACCIÓ 

Renovació de la junta de l’entitat comercial

Celebració d’English Day i acte de 
reconeixement als Serveis Comunitaris

mitjan d’abril, dues sòcies, Lore Val-
dés i Noleia González, van obrir al 
carrer Santa Perpètua la botiga de 
roba interior Kamama, paraula en 
hawaià que vol dir reina. “Vam fer 
un estudi de mercat i vam voler 
fer un mix de les corseteries que 
hi ha a Sabadell per oferir el ma·
teix aquí a Castellar”, explica Val-
dés. Les dues comerciants van triar 

el carrer Santa Perpètua “pels apar·
caments que hi ha. Hi ha molta ro·
tació i això es tradueix en possibles 
clients”, constata González. La bo-
tiga se centra en marques concre-
tes, amb “un ventall que va des de 
preus més econòmics fins una mica 
més cars i de diferents estils”, ex-
plica Valdés. Amb l’arribada de l’es-
tiu, hi haurà banyadors i tovalloles. 
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El Consell Comarcal va lliurar les claus de la caldera a  Boscos del Vallès. || CEDIDA

medi ambient

El Vallès Occidental posarà en marxa 
en els propers dies la caldera de bio-
massa forestal més gran de Catalu-
nya en un equipament comarcal de 
referència: el Consorci Sanitari de 
Terrassa, concretament el seu edi-
fici de l’Hospital de Terrassa. La cal-
dera permetrà obtenir una energia 
neta i de proximitat al mateix temps 
que contribuirà de forma evident en 
la cura dels boscos i en la prevenció 
d’incendis forestals, ja que s’alimen-
tarà de fusta dels boscos de la co-
marca. El subministrament de calor 
s’aplicarà tant a la calefacció com a 
l’aigua calenta sanitària de l’edifici 
de l’hospital. “Ahir vam poder fer 
una visita a les instal·lacions, que 
ha finançat el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, d’una cal·
dera de biomassa en una instal·
lació sanitària. De fet, està entre 
les cinc instal·lacions de biomas·
sa en instal·lacions públiques més 
grans de tot Catalunya”, ha expli-
cat el president del Consell Comar-
cal del Vallès Occidental i alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez. 
Amb l’energia produïda es podria ali-
mentar 735 habitatges.

La caldera té previst consumir 
2.500 tones d’estella/anuals, corres-
ponents a 3.250 tones de fusta en rol 
(tronc a punt d’estellar), que suposa 
un aprofitament aproximat de 160 
hectàrees de bosc amb gestió fores-
tal sostenible. El seu funcionament 
permet deixar d’emetre a l’atmos-

Engega la caldera de biomassa 
forestal més gran de Catalunya
part de la fusta que consumirà provindrà dels boscos de Castellar

fera 1.200  tones de CO2/anuals, per 
la substitució de gas per biomassa. 
“Tota la fusta que s’acabarà con·
sumint en aquesta caldera ·i en la 
que s’acabarà posant en funciona·
ment a la UAB· serà d’arbres de ki·
lòmetre 0, de Castellar de Vallès, 
de Sabadell, de Terrassa... de la 
comarca. La fusta vindrà dels nos·
tres boscos i això ajudarà a mante·
nir·los en bon estat i prevenir·los 
d’incendis forestals”.

La mesura forma part del pro-
jecte “Boscos del Vallès”, un projecte 
promogut pel Consell Comarcal del 
Vallès Occidental i nascut el 2013 que 
cerca la valorització i explotació de 
la biomassa forestal com a mesura 

CONSELL COMARCAL | HOSPITAL DE TERRASSA

de prevenció d’incendis. Altres be-
neficis són la reducció d’emissions de 
CO2 com a mesura de lluita contra 
el canvi climàtic, la promoció d’una 
energia renovable, i la creació d’ocu-
pació i el desenvolupament local. 
“Aquesta és una aposta estratè·
gica que es va fer des de la nostra 
comarca arran dels incendis del 
2003 i també de les ventades de 
fa uns anys. La necessitat de bus·
car un projecte que pogués servir 
per prevenir d’incendis forestals 
la gran massa que tenim al Vallès 
Occidental, que és una zona in·
dustrial però que no deixa de ser 
un gran pulmó verd”,  assegura Gi-
ménez.   || CRIStINA DoMENE

El 4 de juny, el Consell d’Infants 
Municipal, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, han organitzat 
una festa per celebrar el Dia Mun-
dial del Medi Ambient i posar així 
el punt i final a aquest curs escolar. 

La celebració, que tindrà lloc 
entre les 17 hores i les 19.30h, arri-
ba ja a la cinquena edició amb un 
munt de propostes. Com ja s’ha or-
ganitzat en altres edicions, hi haurà 
un Mercat d’Intercanvi, un mercat 
de segona mà que té com a objectiu 
donar vida més llarga als objectes 
que ja no necessitem o no fem ser-
vir. Els participants poden portar 
llibres i contes, disfresses, joguines, 
instruments musicals, pel·lícules, 
material esportiu... només cal por-
tar els objectes que es vulguin in-
tercanviar i muntar la parada en 
una de les taules que es posaran 

a la plaça. Per començar la festa 
amb força, el Consell ha preparat 
a primera hora un berenar per tot-
hom, amb sucs i pa amb xocolata. 
Després, els nens i nenes podran 
provar diferents activitats. Dis-
tribuïdes per la plaça d’El Mirador 
trobarem NaturalMENT, un taller 
de mandales amb llavors i elements 
naturals, a càrrec de Viu el Parc. 
Bossa sostenible, a càrrec d’Huma-
na, un joc per explicar la relació de 
la roba que ens posem amb la sos-
tenibilitat. Juguem amb energia, a 
càrrec de la Diputació de Barcelo-
na: jocs que introdueixen conceptes 
com les energies renovables; Dona 
vida al vidre!, a càrrec de la Regido-
ria d’Educació, un taller de decora-
ció de pots de vidre i el photocall Vull 
un món de colors!, també a càrrec 
de la Diputació.  || C. D. 

Celebren el Dia 
del medi ambient

Imatge de la 4 edició de la Festa del Dia Mundial del Medi Ambient . || ARxIU

CONSELL D’INFANTS | FEsta Fi DE Curs
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La dra. R. Vallès - centre - amb M.Garrido i el regidor, Joan Creus, dijous passat   || R.G.

SALUT | xErraDa

Fibromiàlgia, la malaltia
incompresa i invisible

Són malalties invisibles, silenciades so-
vint per qui les pateix. La fibromiàlgia, 
la síndrome de fatiga crònica o la síndro-
me de sensibilitat química, són difícils 
de diagnosticar pels múltiples símpto-
mes que presenten. Dolor crònic, cefa-
lees, cansament extrem o pèrdues de 
memòria són només alguns dels símp-
tomes d’aquestes patologies. El cert és 
que, només en el cas de la fibromiàlgia, 
afecta el 2,4% de la població major de 20 
any, el que representa prop de 140.000 
catalans segons les dades del Departa-
ment de Salut. 

Així es va posar de manifest dijous 
passat a la Sala Lluís Valls Areny d’El Mi-
rador, que va acollir la xerrada “Diagnòs-
tic i tractament actual de la fibromiàlgia 
i d’altres  Síndromes de Sensibilització 
Central”, que va organitzar l’Associació 
Catalana d’Afectades i Afectats de Fibro-
miàlgia (ACAF) amb la col·laboració de 
l’Ajuntament i la Generalitat.  La confe-
rència va anar a càrrec de Rosa Vallès i 
Maira Garrido, metgesses de família del 

CAP de Castellar. “Són malalties que 
no les veus però que comporten al·
teracions a nivell de la funcionali·
tat, de l’activitat de la vida diària, 
de l’estat psicològic de les persones, 
del nivell del dolor o del cansament. 
Les persones amb aquest tipus de 
patologia moltes vegades han estat 
incompreses perquè no hi ha quel·
com factible per demostrar·ho. Hi 
ha falta d’empatia”, explica la doc-
tora Rosa Vallès.  En paraules de la 
metgessa: “no tot el que no és 100% 
objectivable, no existeix”.

Tanmateix, la fibromiàlgia afec-
ta principalment les dones. En xifres,  
per cada home que la pateix, 21 dones 
són diagnosticades. “Es creu que la 
fibromiàlgia està relacionada amb 
el nivell d’estrògens, que fa que les 
dones siguem més sensibles als es·
tímuls dolorosos, ambientals o tò·
xics”, detalla Vallès.

A hores d’ara, no existeix cap 
tractament per curar la fibromiàlgia 

i la resta de síndromes de sensibilit-
zació central. “Hi ha tractaments 
farmacològics per atenuar el de·
sordre neurològic que es produeix, 
però també d’altres que els comple·
menten i que impliquen teràpies de 
relaxació, mindfulness, o exercicis 
suaus com ara les caminades”, afe-
geix la metgessa.

De fet, alguns d’aquests tracta-
ments alternatius es recullen al catà-
leg d’activitats del projecte de Pres-
cripció Social de l’Ajuntament i del 
CAP de Castellar. És una iniciativa 
que té per objectiu la promoció dels 
hàbits saludables per prevenir ma-
lalties i millorar les condicions de vida 
de la ciutadania a partir no només de 
medicaments sinó també d’activitats 
d’àmbit cultural, esportiu, de volunta-
riat o de caire social. 

Cal destacar que per contactar 
amb l’ACAF a Castellar, us podeu adre-
çar al PIPAD, a la plaça Major s/n,  o bé 
al telèfon 648 049 712.  ||  RoCío GÓMEZ 

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’ac-
cent aquest 2018 en la relació exis-
tent entre el tabac i les cardiopaties 
i altres 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. 

Al CAP és on s’han fet més acci-
ons sensibilització durant tota la set-
mana. Segons dades de l’ICS, a l’EAP 
de Castellar, l’any passat unes 501 per-
sones van deixar de fumar d’un total de 
4.358 persones que van ser ateses per 

tots aliats per combatre 
a fons el tabaquisme

Les infermeres M.Rosa López i Yasmina Martínez davant d’una taula informativa. || J.RIUS

al Cap hi ha una taula informativa i material divers a diferents centres

deshabituació tabàquica. En el conjunt 
de la comarca, van deixar de fumar 
5.586 persones d’un total de 42.972.

Una actuació que es repeteix 
cada any, és la instal·lació a la Unitat 
de Gestió d’Atenció Primària (UGAP), 
de la taula informativa “D’esquena al 
tabac, respirem a fons!”. Com és ha-
bitual, també s’ofereix la possibilitat 
de registrar la capacitat respiratòria i 
de controlar el monòxid de carboni i/o 
peak-flow als fumadors, alhora que es 
difondran consells específics contra el 
tabac. Aquesta activitat ha anar a càr-
rec de les infermeres del CAP M. Rosa 
López -referent del tabac al centre- i 
Yasmina Martínez. López ha advertit 
que “el tabac fa mal, abans o d’hora. 
Tens refredats, pneumònia i t’ofe·
gues a tot arreu. Molts dels que ho 
deixen diuen que no s’ofeguen tant 

SALUT | Dia munDiaL sEnsE taBaC

i gaudeixen més del menjar”. La in-
fermera ha insistit que “només s’acon·
segueixen millores en la salut si dei·
xes  de fumar del tot”. 

López ha remarcat que els dar-
rers estudis demostren que “una ci·
garreta al dia suposa un 40% del 
risc de patir una patologia, no és un 
risc  proporcional a fumar tot un pa·
quet”. Martínez ha insistit en “la peri·
llosa combinació entre marihuana i 
tabac, pel que pot suposar d’hàbit ”. 
El personal sanitari de la vila també du 
a terme una actuació encaminada a fa-
cilitar els mitjans per deixar de fumar 
a tots aquells pacients que ho necessi-
tin i estiguin d’acord a intentar-ho. A 
més, des del Centre d’Atenció Primà-
ria i les farmàcies de la vila es distribu-
eix entre els pacients que ho requerei-
xin el “Consell mínim antitabac”, una 
publicació amb consells pràctics per 
deixar de fumar. 

També, com ja es va fer l’any pas-
sat, el CAP oferirà l’intercanvi de cigar-
retes per fruites saludables. Una altra 
de les accions destacades que es duran 
a terme amb motiu del Dia Mundial 
sense Tabac serà la intensificació de 
la promoció d’activitats de prescrip-
ció social (tant d’àmbit social com mo-
triu, cultural, de voluntariat i de gent 
gran) que duen a terme l’Ajuntament 
i el CAP i que estan encaminades a 
millorar la qualitat de vida de l’usua-
ri com a possible alternativa al tabac. 
Precisament, a la programació d’actes  
del Dia Mundial sense Tabac s’ha in-
clòs la caminada de dimecres passat 
del cicle “Camina i fes salut”, que s’ha 
titulat “Menys fumar i més caminar” 
i que va comptar amb la participació 
de 40 persones.   || J. RIUS

El Casal Catalunya va acollir dime-
cres passat la xerrada “La dieta de 
les emocions, l’alimentació al llarg de 
la vida”, que va oferir l’especialista en 
alimentació i salut natural, Neus El-
cacho. L’activitat, organitzada per la 
Comissió Municipal per a la Igualtat,  
s’emmarcava en la celebració del Dia 
de la Salut de les Dones que es com-
memora cada 28 de maig.

Així, Elcacho va dedicar la con-
ferència a la salut de la dona, i es va 
centrar en les etapes de la vida en què 
és més important cuidar l’alimenta-
ció i l’estil de vida. L’especialista va 
abordar qüestions com la fertilitat, 
la lactància, l’embaràs o la menopau-
sa. “Hem d’integrar les emocions 
a l’alimentació perquè els hàbits, 
els costums o l’estrès ens fan men·
jar d’una manera determinada”, 
va detallar la nutricionista. Justa-
ment, Elcacho va explicar que a l’es-
tómac també se’l coneix com el segon 
cervell, “d’alguna manera tots dos 
estan connectats”. 

D’altra banda, l’especialista va 
introduir el concepte de memòria sen-
sitiva, que fa que associem aliments 
amb emocions, un factor que també 

ens condiciona la dieta. “Per exem·
ple, de  petits ens premiaven amb 
sucre”, va apuntar. 

Per a la ponent, la base de la pi-
ràmide d’aliments ha de ser de frui-
tes i verdures. “Hem de menjar·ne 
tres porcions com a mínim al dia. El 
que ens passa és que no ens han en·
senyat a cuinar verdures. A banda 
de bullir·les, les podem saltejar, afe·
gir·hi un sofregit amb ceba, fruita 
a l’amanida, un raig d’oli de coco a 
les cremes de verdures o fins i tot 
germinats”, va recomanar.  La nu-
tricionista va trencar diversos mites 
alimentaris.  “Podem aprimar·nos 
menjant fruits secs, oli, alvocat o 
fruites com el plàtan”, va apuntar. 
“Són productes naturals però es 
creu que engreixen. Podem cui·
nar amb oli però ha de ser d’oliva, 
el menys refinat possible i de quali·
tat. Li hem de perdre la por”, va dir.

Tanmateix, Elcacho va apos-
tar per una dieta amb certa flexibi-
litat. “Cal tenir en compte que les 
restriccions generen ansietat. No 
passa res si un dia et menges un 
croissant. El problema és si ho fas 
cada dia”, va concloure.   || R.GÓMEZ 

Cervell i estómac van 
de la mà en la nutrició

Neus Elcacho -dreta-, amb la regidora de  Programes Socials, Pepa Martínez || R.G.

ALIMENTACIó | xErraDa

salut
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Les obres de remodelació del carrer 
Nou que han començat aquest dilluns 
afectaran en la primera fase de l’ac-
tuació, que tindrà una durada apro-
ximada d’un mes, el tram de vial situ-
at entre els carrers de Sant Josep i de 
Maria Escalfet.

Aquests treballs inicials consisti-
ran en l’enderroc de la plataforma del 
paviment i en la renovació de les xarxes 
de clavegueram i aigua potable, amb 
la instal·lació de noves canalitzacions. 
Afectaran la franja asfaltada del carrer, 
de manera que les voreres quedaran ac-
cessibles per al trànsit de veïns i veïnes. 

Obres al carrer Nou en una imatge de dijous passat. || CEDIDA

La primera fase d’obres del 
carrer Nou durarà un mes

Les feines es duran a terme entre les 8 i 
les 18 hores, i durant aquesta franja ho-
rària no es permetrà el pas de vehicles. 

Durant aquesta primera fase dels 
treballs es garantirà també la circula-
ció pel tram superior del carrer nou, 
entre els carrers de Maria Escalfet i 
de l’Escorxador.També cal assenyalar 
que, mentre durin les obres, s’anul·larà 
l’aparcament per a motos i per a perso-
nes amb mobilitat reduïda situats a la 
plaça del Mestre Gelonch, on s’ubica-
ran els contenidors de terra i runa ne-
cessaris per al desenvolupament dels 
treballs.    ||  REDACCIÓ

VIA PÚBLICA | sEgurEtat

Una campanya de la Policia 
Local controlarà les properes 
dues setmanes -del 4 al 17 de 
juny- la sonometria de vehi-
cles, per tal de detectar aquells 
que superin el límit de soroll 
establert al reglament gene-
ral de circulació.

Així, entre el 4 i el 17 de 
juny es duran a terme diversos 
controls aleatoris a diferents 
punts del municipi, que es re-
alitzaran a qualsevol hora del 
dia o de la nit i que incidiran es-
pecialment en els ciclomotors i 
motocicletes. L’objectiu és me-
surar i controlar el nivell sonor 
d’aquests vehicles i comprovar 
que compleixen els límits esta-
blerts per la normativa legal. 

Campanya de la 
policia local contra el 
soroll de les motos

En cas contrari, els conductors els 
vehicles dels quals superin els de-
cibels permesos seran sancionats. 

A banda de controlar-ne el 
soroll, els agents també volen ga-
rantir que aquests vehicles tin-
guin tota la documentació en regla. 
En aquest sentit, cal que totes les 
motos comptin amb una asseguran-
ça mínima obligatòria, i que esti-
guin al corrent de pagament de la 
pòlissa. També caldrà tenir passa-
da la ITV, en cas de ser necessari.

La campanya es porta a terme 
durant aquestes dates amb motiu 
de la proximitat de l’arribada de 
l’estiu, una època que propicia un 
augment de circulació de motoci-
cletes i ciclomotors als carrers i en 
què es fa evident que no totes eme-
ten el soroll permès i, per tant, ge-
neren molèsties al veïnat.

Val a dir que en la darrera 
setmana, i en dos casos puntuals, 
la Policia Local ja ha immobilitzat 
dues motocicletes: una, per manca 
d’assegurança obligatòria de viat-
gers; i l’altra perquè el conductor 
va donar positiu en un control d’al-
coholèmia.  ||  REDACCIÓ

Un total de 22 associacions 
sense ànim de lucre i empre-
ses oferiran aquest estiu 24 ca-
sals de vacances per a infants 
i joves de la vila, segons ha re-
gistrat l’Ajuntament durant el 
període de sol·licitud per a la 
difusió d’aquestes activitats. 
10 de les iniciatives es duran a 
terme en espais públics cedits 
per l’Ajuntament, mentre que 
les 14 restants corresponen a 
activitats organitzades en es-
pais no municipals o privats.
Així, es duran a terme en equi-
paments municipals les propos-
tes estiuenques del Club Atlètic 
Castellar, Club Bàsquet Caste-
llar, Club Esportiu Fit Jove Cas-
tellar, Club Patí Castellar, Club 
Trial ElBixu Castellar, Club 
Tennis Castellar, Futbol Sala 
Castellar (en les modalitats de 
futbol sala i voleibol), la Ludote-
ca Municipal Les 3 Moreres i la 
Unió Esportiva Castellar. D’al-
tra banda, el proper 4 de juny 
es començaran a tramitar les 
sol·licituds d’ajuts socials per 
a Casals d’Estiu.   || REDACCIÓ

24 casals de 
vacances aquest 
estiu a Castellar

LLEURE | Estiu

aquesta setmana 
els agents 
municipals han 
immovilitzat dues 
motocicletes 
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Quan anem adquirint experiència vital 
i com més possibilitats se’ns presenten 
a la vida, a més d’un, ens agrada, i diré 
més, necessitem formar-nos, construir 
i tenir una visió panoràmica dle món, en 
general o del nostre petit món cada dia, 
en particular, per poder agafar el camí 
o la drecera per avançar i aconseguir 
arribar als nostres objectius amb més 
informació, encert i visió de conjunt.
Aquesta necessitat de captar i tenir una 
visió panoràmica més general és prò-
pia, de les persones que no es perden en 
els detalls i aconsegueixen una visió es-
pecialitzada però més general de tot.
O sigui, aquesta visió la posseeixen les 
persones que podem denominar 
de mentalitats de síntesi, o sigui, 
de visió general, contràriament a 
la visió d’altres persones que deno-
minem d’anàlisi o de visió més par-
cial, o sigui, els especialistes.

Visió panoràmica de les 
coses

 Antoni Comas

 PDeCAT Castellar

 la plaça de Catalunya, 
concretament a l’al-
çada dels jocs d’aigua, 
va aparèixer fa uns 
dies una gran placa 
on hi diu “Platja de 

la balena”. Atès que aquest canvi 
de nom no ha estat aprovat pel ple, 
el Grup Municipal Demòcrata va es-
timar oportú preguntar a l’equip de 
govern en base a quina motivació es 
va procedir a la instal·lació d’aques-
ta placa i el cost derivat. La respos-
ta del regidor va ser encara més sor-
prenent que l’aparició sobtada d’una 
platja al bell mig de la vila. El regidor 

A
Política “simpàtica”

va justificar la instal·lació de la placa 
qualificant-ho com una “ocurrència 
simpàtica” en referència al sobre-
nom amb què la canalla es refereix 
a la zona dels jocs aquàtics. El cost 
de la broma? 67 euros. Dit això, ens 
preguntem, quin és el pressupost 
anual de l’Ajuntament destinat a 
“ocurrències simpàtiques”? No en-
trarem a discutir en profunditat els 
detalls concrets d’aquest fet, però 
considerem que denota una mane-
ra de fer caracteritzada per la lleu-
geresaa l’hora de gestionar els re-
cursos públics. 
L’equip de govern es va comprome-
tre a modificar el mínim possible 
l’escultura de la balena, tot preser-
vant la làmina d’aigua en tot el seu 
conjunt i vetllant perquè es mantin-
gués tal com l’escultor la va conce-
bre. Doncs bé, no només s’ha desfi- continua a la pàgina 13

El suplement d’activitats extraes-
colars publicat a l’edició de la set-
mana passada de L’ACTUAL infor-
mava erròniament del telèfon de 
NOVALANGUAGE Escola d’Idio-
mes. El seu número de Telèfon  és 
el 93. 714. 77. 03

Fe d’errades

 Decidim Castellar

n aquest ple del mes 
de maig es va aprovar 
el Pla Local de Joven-
tut 2018-2021. Es un 
pla que parteix d’una 

anàlisi exhaustiva de la situació local 
en tot allò que fa referència a políti-

E
Pla Local de Joventut

Prop de 500 alumnes de primària van dansar plegats

El passat divendres, al camp de futbol Nou Pepín Valls, 476 alumnes de 1r i 2n de primària de dotze escoles de Castellar 
del Vallès, Sentmenat, Caldes de Montbui, i Palau-Solità i Plegamans van participar a l’11a edició de l’activitat ‘Dansem 
plegats’.  La proposta, organitzada pel Grup de Treball de Música del Pla de Formació de Zona del Centre de Recursos 
Pedagògics del Vallès Occidental VIII, va comptar també, com és habitual, amb un nombre elevat d’espectadors que van 
seguir el programa de l’acte.  Enguany, els alumnes de 1r de primària van ballar “El patatuf” (Catalunya) i “Sasha” (Rús-
sia), mentre que els temes triats per als nens i nenes de 2n de primària van ser “El ball de Sant Ferriol” (Catalunya) i “Sejan 
ruta” (Lituània). Tots els grups van fer també el ball de gitanes del Vallès com a ball d’entrada. Els organitzadors expli-
quen que la dansa als centres és una activitat motriu i d’expressió corporal, inclosa en la formació integral de l’alumne. A 
més, ofereix la possibilitat de treballar amb els alumnes partint de la seva globalitat i contemplant les seves tres àrees de 
personalitat: l’afectiva-social, la físico-motriu i la cognitivo-intel·lectual.  || REDACCIÓ foto: SERvEIS EDUCAtIUS

FOTO DE LA SETMANA

La gramàtica de l’IEC del 2016 presenta 
l’ús general dels verbs ser i estar que ja 
coneixíem: es fa servir ser per expressar 
la idea de qualitat permanent i estar per 
expressar la idea d’una característica 
no permanent resultat d’un canvi. Així 
diem“El Miquel és molt intel·ligent” i “El 
gos està trist”. Ara, la nova gramàtica 
també recull usos que fins ara plante-
javen dubtes.Per exemple en el cas de 
les característiquesque té un subjecte 
inanimates considera correcte, segons 
els parlars, tant l’ús del verb ser com 
l’estar. Per exemple: “La botiga és/està 
oberta” o “La finestra és/està tancada”. 
Ara bé en alguns casos l’ús de ser o estar 
hvcomporta significats diferents.Així, 
per expressar la naturalesa d’una cosa 
s’utilitza el verb ser, mentre que per ex-
pressar estats s’utilitza el verb estar: 
“La seva casa és molt freda perquè 
sempre hi toca el vent” i “La casa està 
freda, haurem d’engegar la calefacció”.
(Font: Optimot)

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Novetats ortogràfiques 
i gramaticals VII: 
ser i estar

gurat el conjunt escultòric, sinó que 
ara se li ha canviat el nom a la plaça. 
Malgrat tot, no és res de nou. És una 
altra acció que obeeix a l’estratègia 
ancestral que descriu aaquest equip 
de govern, més preocupat en voler 
quedar bé amb tothom que no pas 
en atacar els grans problemes que 
Castellar arrossega des de fa anys. 
L’únic propòsit d’aquest parc temàtic 
aquàtic és emmascarar un dels pro-
blemes endèmics de Castellar, que és 
la manca d’una piscina municipal pú-
blica. Qualsevol poble de Catalunya 
de més de 300 habitants té la seva 
piscina municipal. Per què Caste-
llar no en té una? Amb una gestió 
eficient del superàvit de l’Ajunta-
ment i el control de les despeses 
per a “ocurrències simpàtiques”, 
potser podríem trobar solucions 
a mancances com aquesta.

Quan decideixin afrontar seriosa-
ment els problemes importants, 
allà hi serem, però no comptin 
amb nosaltres mentre segueixin 
basant la seva política en “ocur-
rències simpàtiques”. 

ques de joventut, ja que hi han parti-
cipat d’alguna manera totes les for-
ces vives del poble que tenen relació 
amb tot el concernent a la joventut. 
Decidim Castellar com a partit de la 
oposició també hi ha tingut la seva 
petita parcel·la participativa. El Pla 
contempla doncs totes les variables 
socials i col·lectives que afecten a la 
situació del jovent a Castellar. Vari-
ables que van des de la educació al 
treball passant per l’habitatge i les 
possibilitats reals de emancipar-se 
a Castellar, incloent-hi naturalment 
tot allò referent a l’àmbit de la cul-
tura i l’oci, aspectes fonamentals en 
la vida i el quefer dels joves. I es en 
aquest aspecte a on Decidim voldria 
fer esment a una qüestió repetida-
ment proposada, però sempre per-
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mb trenta-una obres 
publicades i 85 anys ha 
mort el prolífic escrip-
tor estatunidenc Phi-
llip Roth. Novel·lista, 

assagista i autor de diverses col-
leccions de contes, fou un dels grans 
narradors americans del segle XX. 
Nascut a una família jueva recent 
emigrada als Estats Units, un dels 
primers temes que tractà a les seves 
obres va ser  l’assimilació de la iden-
titat dels jueus al país. Aquest tema 
el va vincular amb autors com Saul 
Bellow, autor canadenc guanyador 
del Nobel el 1975. Considerat Bellow 
l’escriptor que més ha influenciat 
altres escriptors jueus, Roth deia: 
“La columna vertebral de la litera-
tura nord-americana del segle XX 
fou proporcionada per dos escrip-
tors: William Faulkner i Saul Bellow.”  
Respecte el final de la vida, uns mesos 
abans de fer els 85 anys l’autor deia 
això a una entrevista al diari “El 
País”: -“En pocs mesos deixaré la 
vellesa per endinsar-me a la vellesa 
profunda. Em sembla sorprenent 
seguir aquí al final de cada dia. En 
anar a dormir somric i penso: ‘He 
viscut un dia més’. I em fascina des-
pertar-me vuit hores més tard i se-
guir aquí: ‘He sobreviscut una altra 
nit”. Aquesta lucidesa, just abans de 
deixar-nos, ens mostra un home i un 
escriptor coherent i crític en el dia a 
dia. El transcórrer del temps en ell 

  Philip Roth. || JoAN MUNDEt

Mor Philip Roth, l’etern 
aspirant al Nobel que 
detestava  Trump

A PLAÇA MAJOR

JOANA ZOYO

 Angela Pappalardo*

es de l’Ajuntament de 
Castellar volem agra-
ir a les entitats i em-
preses del sector del D

Primera fira 
d’extraescolars de 
Castellar

lleure educatiu, sociocultural i es-
portiu la seva participació a la pri-
mera fira d’activitats extraescolars 
de Castellar, sense vosaltres no ha-
gués estat possible.
Com resultat d’una consulta realit-
zada des de la Regidoria d’Infància i 
Adolescència enviada durant el mes 
de febrer a les entitats i empreses, 
es va decidir dur-la a terme durant 
el mes de maig, pel fet que la majo-
ria va considerar que aquesta època 
era la més adient.
L’objectiu d’aquesta fira ha estat 
crear un espai de difusió i promoció 
de les activitats extraescolars que 
es fan al municipi, donant a les en-
titats i empreses participants l’op-
ció de poder organitzar activitats, 
demostracions  i  tallers on donar a 
conèixer la tasca que realitzen d’una 
manera més lúdica, facilitant a les 
famílies la recerca d’informació, i als 
nens i nenes la possibilitat de fer un 
tastet de les diferents opcions que 
podien trobar a la fira.
Els assistents han pogut gaudir 
d’un matí de diumenge en família, 
passejant i recopilant informació 
pràctica i a la vegada interessant 
sobre quines activitats poden rea-
litzar els seus fills i filles de cara al 
curs vinent.

*Regidora d’Infància i Adolescència
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contínuament  i, en concret els pode-
rosos, fan ús d’aquest poder de forma 
barroera i temerària el posava molt 
de mala llet. A alguns cercles lite-
raris i culturals es diu que Roth va 
anticipar la candidatura de Donald 
Trump a la seva novel·la  “La conjura 
contra Amèrica” on l’escriptor ima-
ginava que el protagonista Charles 
Lindbergh, al qual retratava com un 
feixista, racista, ferm defensor del su-
premacisme blanc, derrotava Fran-
klyn Delano Roosevelt a les eleccions 
presidencials de 1940. Això canviava 
el destí dels EUA i del mon sencer. 
Per Roth almenys Lindbergh era un 

“heroi americà”, per haver sigut el 
primer pilot en creuar l’Atlàntic en 
solitari en un avió, el 1927. Davant d’ 
ell, deia, “Trump és un frau massiu, 
la suma malvada de les seves defici-
ències, buit de tot, llevat de la ideolo-
gia buida d’un megalòman”. La seva 
novel·la distòpica li semblava molt 
menys terrorífica que l’actual pre-
sident que, curiosament, es va ins-
pirar en l’autèntic Lindberg pel seu 
tristament, ja mític, eslògan “Amè-
rica first”. 
Philip Roth és , probablement, l’au-
tor més premiat de la seva genera-
ció.Entre molts premis, Dos Natio-

nal Book Award, dos premis del Pen 
Club, un Pulitzer per “Pastoral Ame-
ricana” i el premi Príncep d’Astúri-
es de les Lletres... Però n’hi havia un 
que se li va resistir fins el final dels 
seus dies, el premi Nobel de Litera-
tura. El seu nom figurava any rere 
any en els llocs més alts de les tra-
vesses pel premi. Se li va resistir, pot 
ser, per la seva irreverència i cinis-
me, per fer mofa del puritanisme hi-
pòcrita dels Estats Units. Per molts, 
inclòs el prestigiós crític de literatu-
ra Harold Bloom, va ser un dels qua-
tre escriptors nord-americans més 
importants de finals del segle XX. 

mateix i al conjunt de la societat va 
ser molt present en tot el que feia. En 
ell com a relació amb l’escriptura en 
tant que necessitat vital i dolorosa 
que comporta una responsabilitat. 
En el moment en que no es va sentir 
capaç de desenvolupar un tema de 
manera coherent amb la intensitat 
que la feina d’escriptor requeria va 
deixar de fer-ho per dedicar-se a la 
literatura d’una altra manera, com 
a lector. Poc abans de complir els 80 
va enganxar un post-it groc al su or-
dinador amb la lapidària frase “S’ha 
acabat la lluita amb l’escriptura”.
Veure com l’ésser humà s’equivoca 

 Rafa Homet*

Aplec de Castellar Vell 
demana una revifada 
amb urgència. Con-
tinua aplegant gent, 
cert, però cada cop una 

mica menys. Hi ha relleu generaci-
onal, cert, però una certa sensació 
d’anar-se apagant...
És important mantenir un aplec: com a 
espai de socialització, de creació d’iden-
titat pròpia, d’acollida a nouvinguts, 
com a element cultural i patrimonial i, 
molt important, com a element diver-
tit i festiu, una benvinguda col·lectiva 
a la primavera.
Cal retornar l’Aplec a la ciutadania, re-
pensar-lo, posar-lo al dia i dotar-lo de 
protocols festius, endreçar els que ja hi 
ha i introduir elements que ajudin a ar-
rodonir la diada. Penso en música -i és 
opinió personal: lloc i moment idoni per 
a vermut electrònic, o swing, o tarda 
de corals, o cantautors a l’ermita... de 
reivindicar velles tonades i dotar-les 
de nous balls. No serà per manca de 
talent musical castellarenc!!- , en re-
visar les activitats que es fan i decidir 
si continuen sent motivadores o es fan 
per rutina, si potser és bon dia per a in-
cloure alguna prova esportiva... agra-

L’
Castellar Vell i jo que me 
l’estimo tant

int sempre l’empenta de la bona gent 
que va iniciar l’aplec fa uns quants anys 
i als qui, un dia, els hauríem d’agrair i 
reconèixer formalment la iniciativa.
L’Aplec de Castellar Vell és una bona 
oportunitat i una bona excusa per a 
moltes coses que necessitem com a 
municipi i que van més enllà de que-
dar amb els amics per a menjar arròs. 
Castellar té un potencial cultural, pa-
trimonial i turístic absolutament de-
saprofitat. Castellar necessita repen-
sar la seva identitat com a poble que ha 
esdevingut ciutat del segle XXI i que 
té coses pròpies a explicar. Castellar 
vol ser una vila tranquil·la, agradable 
i còmoda, cohesionada... I una petita 
festa major de primavera ens pot aju-
dar amb moltes coses.
Al capdavall, es tracta de celebrar que 
amb la primavera es tanca un cicle i en 
comença un altre.
I això sempre és d’agrair.

manentment posposada o simple-
ment oblidada. Tant al llarg de tot 
l’anàlisi que s’hi fa com al conjunt de 
propostes a intentar dur a terme en 
els propers anys, hi plana permanent-
ment la idea de la necessitat de cons-
truir o habilitar un espai propi on el 
jovent del poble hi pugui trobar un 
lloc de trobada i organització de tot 
allò que ells mateixos vulguin i cre-
guin convenient fer. Aquesta és una 
idea que ve de molt lluny i que no per 
recorrent deixa de ser important a la 
hora de reflectir i definir quin es l’en-
focament global que es pretén donar 
a les polítiques de joventut. Si hom hi 
pensa tranquil·lament es pot acabar 
fins i tot plantejant fins a quin punt 
aquest es converteix en un projec-
te cansadament repetitiu, sempre 
pendent i mai resolt, en bona mesu-
ra potser perquè implicaria conce-
dir un protagonisme i empoderament 
juvenil probablement incòmode per 
a l’establishment adult, doncs no en 
va l’esperit crític i autoindentitari de 
bona part del jovent d’arreu ha estat 
sempre en el fons una important pre-
ocupació per a l’esmentat estament. 
En línies generals podríem dir que 
l’enfoc que des del món adult fem de 
la nostra relació institucional i soci-
al amb tot allò referent a la joventut 
es definiria a si mateix com un “què 
podem fer nosaltres per ells”, cosa 

que estaria en realitat, malgrat la 
nostra ocupació i preocupació per 
ells,  lluny de donar-los una genuïna 
i efectiva autonomia empoderativa. 
Voldríem posar un exemple d’ai-
xò que diem, que ens sigui proper 
i recent i que ens ho faci  probable-
ment identificable, o si més no que 
ens hi pugui fer rumiar, pensa-t’ho 
amb noms i cognoms, malgrat que 
aquests no siguin, de fet, el més im-
portant. Recentment a Castellar el 
Consistori va engegar un projecte 
anomenat Castellar Vila de Llibres, 
consistent en ubicar estants de lli-
bres en diferents places i espais pú-
blics i on els ciutadans hi poden in-
tercanviar llibres propis per llibres 
d’altres conciutadans. Un projecte 
certament interessant i encisador 
per tots els que els/ens agradi la lec-
tura. Però, per a la qüestió que ens 
ocupa, ens obliga a recordar que un 
projecte d’igual naturalesa, encara 
que de forma més modesta per una 
qüestió lògica de mitjans dels que 
cadascú disposa, va ser iniciat per 
un dels grups juvenils actualment 
més actiu a Castellar i que s’anome-
na a si mateix “Assemblea Lliberta-
ria de Castellar del Vallès” i que no 
tant sols no va trobar l’aprovació i 
recolzament del nostre consisto-
ri, si no que fins i tot va topar amb 
la més absoluta de les oposicions... 
Certament doncs tot plegat, dona o 
no dona què pensar?.    
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Després d’aconseguir les dues pole 
position en la jornada de dissabte, a 
les curses la sort era diferent pels dos 
castellarencs, Max Sánchez i Carme-
lo Morales. El primer queia a la pri-
mera volta en Moto4, quan liderava 
la cursa en solitari i el segon acon-
seguia una lluitada segona posició 
al Circuit de Barcelona-Catalunya.

A les 11 en punt començava la 
primera de les carreres de diumen-
ge, on el castellarenc més jove, Max 
Sánchez, sortia des de primera fila, 
després d’haver estat el més ràpid du-
rant el dissabte. Amb la primera pole 
aconseguida de la temporada, el jove 
d’onze anys partia amb la pressió de 
marcar el ritme, però complia amb es-
creix després d’una excel·lent sorti-
da, distanciant-se des de bon principi.

L’alegria però durava ben poc, 
ja que després dels primers revolts 
i d’aconseguir gairebé dos segons 
de diferència, el del Toni Elías Team 
anava per terra a la corba cinc, des-
prés de perdre l’adherència a la roda 
del davant. L’emprenyament del petit 
era èpic, però res podia fer per tornar 
a pista, ja que la moto número tres 
tenia el semi-manillar esquerre tren-
cat, a banda de diverses peces més. 
Curiositats del destí, era un Marshall 
castellarenc qui l’ajudava a entrar al 

vial, on era recollit per Morales que 
el retornava al box.

Tres hores després era el torn 
de ‘Carmelito’, que també partia des 
de la primera plaça. Encara amb el 
mal sabor de boca per la cursa del 
Max, Morales no aconseguia una 
bona sortida i arribava tercer a la 
primera frenada, amb Marc Miralles 
(Speed Racing Kawasaki) i Alejandro 
Medina (Cardoso School) pel davant.

Ràpidament era el pilot mala-
gueny del Cardoso School qui comen-
çava a marcar el ritme de cursa, fent 
la volta ràpida de cursa (1:44.238) a 
la tercera volta.

Amb material de primera qua-
litat per part de Yamaha i Michelin, 

sort desigual al circuit de montmeló
Cara i creu pels 
pilots castellarencs 
al Campionat 
d’Espanya de 
Velocitat

  Albert San Andrés

Medina es distanciava a més de set 
segons a l’equador de la cursa i Mora-
les, que s’havia col·locat segon, lluita-
va amb una munió de pilots pel podi.

“Aquest és un circuit que te·
níem marcat com a complicat per a 
nosaltres i tot anava massa bé als en·
trenaments. Això no ens quadrava. 
Michelin ha tret el seu millor neumà·
tic en cursa i han marcat la diferèn·
cia, que esperem poder·ho fer nosal·
tres a la següent cursa” va explicar 
el pilot després de la cursa a L’Actual.

En un grup format pel ‘31’, Marc 
Miralles, l’anglès Kev Coghlan, Xavi 
Pinsach i el francès Erwan Nigon, el 
de Castellar optava per ser conser-
vador i descansar el físic per tornar 
a atacar a les últimes voltes, caient a 
la quarta posició a set voltes del final.

Pinsach passava a liderar el 
grup, amb Miralles i Nigon a rebuf 
i ‘Carmelito’ esperant el seu mo-
ment. Cinquè a quatre del final, el de 
l’Easyrace començava la remuntada 
per col·locar-se segon a dues voltes, 
tot i que tornava a perdre la posició 
per recuperar-la abans de comen-
çar l’última volta, on Miralles mar-
xava sol a terra. Coghlan era qui fi-
nalment tancava el podi de la cursa 
de Superstock 1000.

En acabar la cursa, el ‘31’ del 
‘Larry’s Investigeixons’ va reconèi-
xer que “hem treballat el millor 
que hem pogut. Veient el que hem 
vist és un resultat molt bo. Des 
de les primeres voltes no he tin·
gut la confiança de dissabte i tot 
i intentar·ho, no he aconseguit 
rodar a la mateixa velocitat d’ahir. 
Quan m’he adonat que era arriscat 
seguir tirant, he descansat, tot i 
veure que l’atac dels de darrere”. 

La pròxima cursa serà al circuit 
de Navarra el 24 de juny. 

Carmelo Morales a la recta del Circuit de Barcelona-Catalunya, durant la cursa del CEV. || A. SAN ANDRéS

completar 20 voltes a un dur circuit de 
carretera, amb final en alt. L’oriol es va 
escapar a la volta sis, arribant a doblar 
dues vegades a alguns dels participants. 
Aquesta victòria li permet seguir com a 
líder a la Copa Catalana, quan només 

El ciclista oriol Alcaraz va aconseguir 
la victòria a la prova local del seu equip 
(terrassa Ciclisme Club) després de 

resten tres proves per concloure. D’altra 
banda, la seva germana Ivet, que arribava 
després de proclamar-se subcampiona 
de Catalunya a Mataró, va aconseguir 
una nova segona posició en completar 
les dues voltes al traçat terrassenc.

Oriol Alcaraz guanya a 
Terrassa i segueix líder

Morales aconsella a Max Sánchez abans de la sortida. || A. SAN ANDRéS
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La UE Castellar va tancar la tempo-
rada 2017-18 a Esplugues de Llobre-
gat, en un enfrontament amb el Can 
Vidalet, una de les revelacions de la 
temporada al grup 1 de Primera Ca-
talana. Els de Juan Antonio Roldán 
van caure per 3-0, sumant la 24 der-
rota d’aquest curs.

La temporada 2017-18 no serà re-
cordada amb bon regust de boca pels 
blanc-i-vermells, en un any on han per-
dut la categoria i a més han estat el pit-
jor equip dels dos grups de Primera.

A Esplugues, el ‘CanVi’ va gole-
jar als de Roldán, sentenciant amb dos 
gols a la primera part (Jiei Katayama 
al 13’ i Crisantos Owono al 20’) i un a 
la segona (Raúl Capitán, 72’).

Els castellarencs deixen la cate-
goria com a últims classificats, acom-
panyats, curiosament, pels quatre 
equips vallesans de la categoria: FC 
Cardedeu, Sabadell B i CF Mollet. La 
Primera Catalana queda en aquest 
final de temporada sense equips del 
Vallès, ja que  el San Cristóbal del grup 
2, ha aconseguit l’ascens a Tercera. La 

adéu a primera Catalana 
amb derrota (3-0)

Carlos Ortiz al partit d’anada enfront del Can Vidalet. || Q. PASCUAL

Els castellarencs tanquen una temporada per oblidar enfront del ‘CanVi’

pròxima temporada, el Sabadell Nord 
de l’excastellarenc Jairo Díaz, serà 
l’únic representant dels dos Vallesos a 
la màxima categoria del futbol català.

Pel que fa als de Castellar, perd la 
categoria amb els pitjors registres, sent 
l’equip menys golejador (27) i el més go-
lejat (81), empatat amb el CD Tortosa, 

FUTBOL | 1a CataLana

fanalet vermell del grup 2. L’equip ha 
sumat un total de quatre victòries, sis 
empats i 24 derrotes.

Les lesions i les baixes han estat 
el hàndicap que més ha perseguit a 
Roldán durant l’any, a banda del factor 
econòmic en una categoria on aquest 
àmbit és fonamental.  

 Albert San Andrés

Després de moltes temporades aconseguint sumar ascensos, el FS Farmà-
cia Yangüela Castellar posa punt i final al seu cicle gloriós amb el primer des-
cens de categoria en anys. Els de Darío Martínez ho fan amb una dura der-
rota enfront del Ripollet (8-2), equip que acaba a la segona posició del grup 1 
de Tercera Divisió nacional.

L’equip taronja notava en excés la marxa de la columna vertebral de l’equip 
(Josep Maria Martínez, Aleix Navarro i Roger Carrera) al Futsal Pía de 2a B, 
on acompanyaven al tècnic de la casa Borja Burgos i no s’adaptava a l’estil de 
joc imposat pel tècnic ‘Nando’ Saez, que era destituït a la jornada sis després 
d’un contundent 8-3 enfront del Sant Cugat, havent sumat només un punt.

L’arribada de Darío Martínez va garantir el continuisme de l’estil gravat 
a foc de Burgos en temporades anteriors i el jugador -que ho deixava de ser 
per adoptar el rol d’entrenador- seguia confiant en els jugadors de la pedre-
ra per fer créixer l’equip. Així i tot, era víctima de la mala planificació inicial i 
no era capaç de salvar l’equip, que la pròxima temporada militarà a la Divisió 
d’Honor, on torna després de dues temporades.  || A. SAN ANDRéS

s’acaba el cicle gloriós 
del Fs Castellar

Oriol Gallardo en un dels partits disputats al Joaquim Blume. || A.SAN ANDRéS

FUTSAL | 3a DiVisió

3er torneig Vila 
de Castellar, al Dani 
Pedrosa

HOQUEI | ViLa DE CastELLar

La tercera edició del torneig d’estiu 
de l’HC Castellar tindrà lloc aquest 
cap de setmana al Pavelló Dani Pe-
drosa, on es jugaran fins a 44 par-
tits d’hoquei patins.

Una edició més, el torneig està 

dirigit a les categories més petites 
del club, ja que des de l’escola, pas-
sant per iniciació, prebenjamí, ben-
jamí, aleví o infantil gaudiran del 
seu moment de glòria sobre el ter-
ratzo del pavelló castellarenc. Fins 
i tot els veterans del club tancaran 
el torneig i gaudiran del format de 
partits de 24 minuts.

Els més petits jugaran durant 
la jornada de dissabte, mentre que 
el diumenge serà el torn pels infan-
tils i els alevins.

Segons la normativa, els par-
tits tindran una durada de 12 minuts 

per cada part a temps corregut, on 
el crono només s’aturarà als dos úl-
tims minuts de la segona part i on 
no hi haurà temps morts.

El descans de la mitja part serà 
de només dos minuts, per tal d’agilit-
zar els partits i cap dels dos equips 
podrà abandonar la pista. En cas 
d’empat el partit es resoldrà amb 
llançament de directes amb mort 
sobtada.

Al torneig jugaran clubs com el 
Barberà, Claret, Sant Celoni, Figue-
res, Piera, Mataró o Barcino, entre 
d’altres.  || A. SAN ANDRéS
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El CB Castellar acaba 5è i serà equip de Copa

El CB Castellar va aconseguir la vic-
tòria enfront de la UE Horta (67-58) 
i va classificar-se en cinquena posi-
ció absoluta de Primera Catalana. 
El club aconseguirà l’ascens de cate-
goria, però encara no està confirmat 
per la Federació Catalana, que només 
dona com a equips ascendits als dos 
finalistes de la final a quatre.

Divendres passat, els groc-i-ne-
gres patien una dura derrota a la pista 
dels Lluïsos de Gràcia i quedaven pen-
dents d’una victòria de la UE Horta en 
el derbi barceloní de dissabte. Aquest 
fet però, no es va produir i els de Grà-
cia aconseguien la classificació per a la 
final, per la via ràpida, amb una nova 
victòria (59-64).

Sense opcions de final, al Castellar 
només li quedava doncs, lluitar per la 
cinquena plaça, per garantir-se l’ascens 
a Copa Catalunya. Un ascens que tot i 
no estar encara garantit per la Federa-
ció Catalana, està tècnicament assolit.

De Copa Catalunya baixen qua-
tre equips directament i dos més des-
prés de jugar una promoció. Segons 
les bases de la Federació i les fonts 
consultades per aquest diari, “ascen·
diran a Copa Catalunya els equips 
classificats en 1r i 2n lloc un cop 
disputada la Final a quatre. S’op·
tarà a altres possibles ascensos, 
d’acord amb la classificació esta·
blerta per aquesta final a quatre 
(...)” deixant clar que serà aquesta 
fase la que marcarà la línia de l’as-
cens. De fet, els sis primers classifi-

BÀSQUET | asCEns Copa CataLunya

  Albert San Andrés

tot i no ser encara oficial per la Federació Catalana, els de raúl Jodra pujaran de categoria i jugaran a Copa Catalunya

cats d’aquesta llista vénen a ser els 
dos primers de cada grup de la fase 
regular. La final a quatre es disputa-
rà aquest cap de setmana.

Aquesta classificació marcada 
per la final a quatre, que disputaran 
CB Ripollet, AESE i Mataró B com 
a campions de grup, a més dels Llu-
ïsos, marcarà fins a la 12a posició els 
possibles ascensos de categoria, que 
dependran directament de les decisi-
ons preses per la Federació Espanyo-
la, tot i que no s’esperen grans can-

vis en l’organització a LEB Or, LEB 
Plata o EBA.

És per aquest motiu que es pot 
donar per fet el retorn a Copa Cata-
lunya per part del CB Castellar, tot i 
que fonts consultades del mateix club 
no ho van voler afirmar fins a rebre la 
confirmació oficial durant el mes de 
juny o fins i tot juliol.

El tècnic local va explicar diu-
menge que “malauradament hau·
rem d’esperar, ja que la normativa 
no deixa clar que la cinquena posi·

ció doni l’ascens. Confiem a aconse·
guir·ho, perquè l’experiència dels 
últims anys així ho demostra”.

Però per arribar a aquest punt, 
abans, el CB Castellar va haver de su-
perar a la UE Horta, en un partit on 
els de Raúl Jodra van començar de 
menys a més i van acabar aixecant 
de les cadires al nombrós públic as-
sistent al Puigverd, en una de les mi-
llors entrades que es recorden als úl-
tims temps.

Els groc-i-negres començaven 

perdent el primer quart, amb tres 
triples dels visitants, que només era 
capaç de neutralitzar Joelvin Cabrera 
amb un altre tir de tres sobre la bot-
zina (20-21).

Al segon període, cinc punts del 
mateix jugador capgiraven el lluminós 
i posaven pel davant als locals per pri-
mera vegada, però el tir exterior dels 
barcelonins -amb quatre triples- tor-
nava a capgirar el marcador, per ar-
ribar al descans 38-45.

Cabrera seguia tirant del carro 
del seu equip i anotava des del perí-
metre només començar. Albert Ca-
dafalch i Jordi Navarro s’encarrega-
ven de tornar a capgirar el marcador, 
que ja no veuria als visitants pel da-
vant durant la resta de minuts, fins a 
arribar al 67 a 58 final, després d’un 
últim quart per oblidar dels de la ciu-
tat Comtal, que només aconseguien 
anotar nou punts.

“Volíem ficar·nos a la final a 
quatre, però a Barcelona, per cir·
cumstàncies no vam poder fer el 
nostre joc i deixàvem de dependre 
de nosaltres mateixos. El pavelló 
feia molt de goig i això ens ha aju·
dat a aconseguir la victòria enfront 
de l’Horta. Amb un equip molt jove 
i molt talent hem aconseguit una 
fita important” va defensar el tèc-
nic, que va voler agrair l’assistència 
de l’afició al pavelló: “primer als que 
venen sempre per la seva paciència 
i segon als que van venint perquè 
han estat als moments importants. 
Volem seguir donant moments bons 
com aquests la pròxima temporada 
i no volem que ningú s’ho perdi”. 

XXXXXXXX. || Q. PASCUAL

georgina garcia topa contra 
Wozniacki a roland garros
La tenista castellarenca va entrar 
per primera vegada a la seva car-
rera esportiva a la fase final d’un 
Grand Slam de tenis. Georgina 
Garcia va superar els tres partits 
de la prèvia del torneig francès, on 
va caure en segona ronda enfront 
de la danesa Caroline Wozniacki, 
número dos del món al rànquing 
WTA (6-1/6-0).

Tot i això, l’Huracà tanca 
una excel·lent participació sobre 
la terra batuda de l’obert de Fran-
ça i amb total probabilitat aconse-
guirà tornar de nou al top 200 del 
WTA, després d’uns mesos de tra-
vessa pel desert, per culpa de les 
lesions que arrossega.

Fins a arribar al partit en-
front Wozniacki, la castellarenca 
va haver de superar a quatre rivals 
més, tres d’elles a la prèvia.

El primer partit l’enfrontava 

TENNIS | tornEig

a la russa Valentyna Ivakhnenko 
(173 WTA), a qui superava per 
un contundent 6-4/6-1 amb dos 
‘aces’ i un 63% d’efectivitat en el 
primer servei.

La nord-americana Claire 
Liu (226 WTA), guanyadora jú-
nior de Wimbledon i finalista de 
Roland Garros, a més de número 
1 del rànquing de promeses, no va 
ser rival pels vents huracanats de 
la Georgina, que la noquejava amb 
cinc ‘aces’ i un 54% d’encert en el 
primer servei. Amb el 5-7/6-2/6-7, 
Garcia veia com només li quedava 
una rival per entrar al quadre final 
del torneig de París i la local Har-
mony Tan (367 WTA) es conver-
tia en l’últim pas per classificar-se.

Un 6-3/6-1 era suficient per 
colar-se per primera vegada en una 
fase final d’un dels quatre grans, 
que tot i ser terra batuda -una su-

perfície desfavorable pel seu joc- 
no se li ha donat gens malament.

En primera ronda l’espera-
va l’eslovena Dalila Jakupovic (56 
WTA) de la que es desfeia en dos 
sets (6-3/6-4) i amb 5 ‘aces’ i un 61% 
al primer servei.

La tenista es convertia en una 
de les sensacions del torneig i veia 
com Caroline Wozniacki es des-
feia de Daniele Collins (42 WTA) 
per enfrontar-se en el partit més 
important fins al moment de la te-
nista de Castellar.

En el partit de segona ronda 
però, Georgina Garcia arribava 
molt minvada físicament, després 
de patir febre, otitis i una lesió mus-
cular en el partit enfront Jakupo-
vic, on va necessitar assistència.

La campiona de l’Open d’Aus-
tràlia es desfeia per la via ràpida 
amb un 6-1/6-0. Georgina Garcia durant un dels seus poderosos serveis, a Roland Garros. || CEDIDA
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L’atleta veterà del Club Atlètic Cas-
tellar, Josep Obrador, va aconse-
guir proclamar-se campió d’Euro-
pa per equips, després d’aconseguir 
la quarta posició (00:51.31) en cate-
goria Màster 45 als 10 quilòmetres 
marxa dels Campionats d’Europa 
celebrats a Alacant fa dues setma-
nes. L’atleta verd, aconseguia l’on-
zena posició final absoluta -parti-
cipaven un total de 45 atletes de 
les categories M50, M40 i M35- i 
la quarta en M45. Els seu company 

Josep obrador, campió d’Europa 
per equips als 10 quilmetres
L’atleta del CaC acaba en quarta posició

d’equip, Juan Antonio Porras era el 
guanyador de la categoria, mentre 
que Jose Antonio Aparicio acabava 
tercer, pel darrere de l’alemany Stef-
fen Borsch. Aquestes posicions els 
van garantir el triomf per equips, pel 
davant dels seus únics competidors, 
l’esquadra italiana formada per Gi-
anni Siragusa (9è), Gian Mauro Pi-
rino (6è) i Giuseppe Saponaro (5è).

D’altra banda, el també atleta 
del CAC, Xavi Planas, aconseguia 
la setena posició final (00:31.57) i la 

ATLETISME | CaC

quarta en M35 en la cursa dels 10k. 
Sergio Salinero s’emportava la victò-
ria -en M35 i absoluta-, Julio del Val i 
José Manuel Abascal omplien el podi.

El mateix Planas (0:15.28) era 
el guanyador absolut aquesta set-
mana de  la 6a cursa DIR Guàrdia 
Urbana 5k, pel davant de José Luís 
Blanco i Sofian Haddouti.

Chema Cañadas (0:11,57)  
també va guanyar la cursa saba-
dellenca solidària de ‘Corre pels 
nens’.  || A.S.A. 

Josep Obrador i Xavi Planas celebrant la quarta posició obtinguda per cadascú a l’europeu d’Alacant. || CEDIDA

El Club de Patinatge Artístic de 
Castellar va organitzar aquest cap 
de setmana, el campionat de Barce-
lona cadet i juvenil nivell ‘C’ on van 
participar 60 patinadores.

La jornada de dissabte co-
mençava amb els entrenaments 
de categoria cadet on les gaire-
bé 30 patinadores de categoria 
cadet començaven a competir amb 
disc curt.

Era en aquesta categoria on 
les castellarenques Èlia Gran o 
Berta López van participar, acon-
seguint un Top10 i un Top15 res-
pectivament, en una categoria on 
el nivell era superior als juvenils.

Diumenge era el torn per què 
totes les patinadores arribades 
d’arreu de la província de Barce-
lona -destacant clubs de Cubelles, 
Sant Fost, Granollers, Sant Celoni, 

Barcelona o El Masnou.
En categoria juvenil, la re-

presentació castellarenca queia en 
Maria Hong, que acabava en mei-
tat de la taula classificatòria, en una 
jornada molt meritòria, després 
d’haver-se recuperat d’una lesió de 
genoll, que la va mantenir aparta-
da gairebé any i mig de les pistes.

A la jornada de diumenge ar-
ribava el torn pel disc llarg i de les 
coreografies amb més dificultat i 
per la categoria juvenil, per tan-
car un cap de setmana que serà 
l’avantsala del segon consecutiu de 
patinatge al Blume, ja que aquest 
pròxim, es disputarà el Trofeu de 
Promoció, també organitzat pel 
Club de Patinatge Artístic Caste-
llar, abans de tancar la jornada amb 
la disputa del 7è Trofeu de germa-
nor de clubs.  || A.S.A.

60 patinadores al 
pavelló Blume

Una patinadora sent evaluada al Joaquím Blume, en imatge d’arxiu. || A.S.A.

PATINATGE | Campionat CaDEt i JuVEniL C
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Taekwondo en família
El gimnàs World va organitzar per segon any consecutiu la 
jornada de pares-fills a l’Espai tolrà

La segona edició de l’entrena-
ment entre pares i fills, orga-
nitzat pel Gimnàs Taekwondo 
World, va ajuntar una cinquan-
tena de persones a l’Espai Tolrà.

Amb l’objectiu que els nens 
puguin ensenyar als seus pares 
el que han après durant la tem-
porada, els pares també poden 
sentir-se protagonistes veient 
com els seus fills treballen la 
motricitat, elasticitat i la con-

ARTS MARCIALS | JornaDa parEs-FiLLs

Castellar s’està postulant en els úl-
tims anys com una vila de campions 
de bitlles catalanes i aquesta setma-
na els seus competidors més petits 
ho han tornat a demostrar. 
Amb dos equips, el CB Castellar i 
el CB Colobrers, presents a la com-
petició infantil disputada a Tordera 
(Maresme), les bitlles s’asseguren 
un futur brillant a la competició.

Bon paper 
dels bitllaires 
infantils a 
Tordera

BITLLES |  C. DE CATALUNYA

Roc Franch (a la dreta) amb el seus companys del CB Castellar. || CEDIDA

HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 2 JUNY
Pavelló Dani Pedrosa
09:00  torneig Stick 
Estiu, fins les 23 h 

AGENDA
DEL 1 aL 7 DE Juny

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 2 JUNY
Espai Tolrà
09:00   festa del mini-bàsquet

PATINATGE (CPA Castellar)

DIUMENGE 3 JUNY
Pavelló Joaquim Blume
09:00   Competició de la 
federació de patinatge de 
Barcelona, fins les 21 h

EXCURSIONISME (CE Castellar)

DIUMENGE 3 JUNY
Pistes municipals de bitlles
xxi trobada Excursionista 
a l’Ermita de les arenes

Can Vidalet - UE Castellar 3-0
fE Grama - farners 0-3
Cardedeu - La Jonquera 4-1
Manlleu - Sabadell B 2-1
Mollet - Lloret 1-5
San Juan M. - vic 1-2
Manresa - Banyoles 1-0
Júpiter - Sant Cugat 1-2
Montañesa - Llagostera B 2-0

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

Premià - Arrels 4-10
Montsant - Sant Joan v. 5-1
fE Grama - Lliçà 5-2
Ripollet - FS Castellar 8-2
Montcada - Lloret 5-4
ISUR - Sant Cugat 3-2
Estel - Mataró 3-4
Arrahona - vacarisses 10-4

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET HOQUEI PATINS
1a CataLana · grup i · J34 tErCEra DiVisió · grup i · J30 1a CataLana· grup ii · J30 1a CataLana · grup B · J30

fE Grama 73 34 22 7 5
CE Manresa 66 34 20 6 8
Cf Can vidalet 57 34 15 12 7
vic UEC 55 34 14 13 7
Cf Montañesa 54 34 15 9 10
CE farners 53 34 16 5 13
AEC Manlleu 52 34 14 10 10
UE La Jonquera 44 34 11 11 12
UE Llagostera B 43 34 11 10 13
San Juan At. de M. 43 34 12 7 15
Sant Cugat fC 43 34 11 10 13
CE Júpiter 42 34 11 9 14
CE Banyoles 41 34 11 8 15
Cf Lloret 40 34 10 10 14
fC Cardedeu 40 34 11 7 16
CE Sabadell B 40 34 11 7 16
Cf Mollet 37 34 10 7 17
UE Castellar 18 34 4 6 24

ISUR fS 74 30 23 5 2
Ripollet fS 71 30 23 2 5
CfS Montcada 55 30 17 4 9
fE Grama 52 30 15 7 8
fS Montsant 52 30 16 4 10
AEfS Arrels 48 30 14 6 10
CE vacarisses 45 30 13 6 11
CfS C. de Mataró 43 30 13 4 13
Estel vallseca 43 30 13 4 13
G. Arrahona fSC 39 30 12 3 15
Sant Joan De v. fS 38 30 10 8 12
Premià de Mar CfS 34 30 11 1 18
Sant Cugat fS 30 30 9 3 18
Lloret Costa Brava 30 30 10 0 20
f. Lliçà d’Amunt 22 30 6 4 20
FS Castellar 11 30 2 5 23

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

Per part del Club Bitlles Caste-
llar, Roc Franch va ser el millor po-
sicionat del club, amb una victòria 
en categoria infantil. Franch aconse-
guia quallar una sensacional prime-
ra partida, sumant 80 punts dels 90 
possibles, amb 70 més a la segona.

Aquesta victòria li garanteix 
formar part de la selecció catala-
na que disputarà la Supercopa, el 
pròxim 1 de setembre a Vilafranca 
del Penedès.

El seu germà Jan, acabava en 
cinquena posició a categoria aleví, 
mentre que Berta Moreno era se-
tena.

Pel que fa al Club Bitlles Co-
lobrers, Adrián Perea aconseguia 
pujar a l’últim esglaó del podi en 
categoria aleví, mentre que la Gina 
Piñol igualava el resultat en infantil.

centració, entre d’altres. L’acte, 
de 90 minuts de duració, va cons-
tar de diversos exercicis a realitzar 
per pares i fills i tal com explica el 
mestre del gimnàs, Kiko de la Rosa, 
és una “manera de què els nens i 
pares es relacionin amb els com·
panys i per ser més amable i res·
pectuós amb els altres”.

La bona acollida per les famí-
lies d’aquest acte, fa que el club se-
gueixi apostant per aquest model es-

portiu per a pròximes temporades.
A banda d’aquesta jornada, el 

club estarà present al Campionat 
de Catalunya infantil, que aquest 
cap de setmana es disputarà al pa-
velló poliesportiu de la Mar Bella, 
a Barcelona.

Els alumnes participants pel 
World seran Michelle  Jiménez, Oriol 
Lloveras, Miguel Àngel López, Raúl 
Rama i Judith Rodríguez. 

 || A. SAN ANDRéS

BITLLES (CB Castellar/Colobrers)

DIUMENGE 3 JUNY
Pistes municipals de bitlles
09:00  Final del campionat de 
Catalunya individual absolut 
i sub 25, durant tot el matí. 

En categoria absoluta, el CB 
Colobrers s’enfrontava a la Penya 
del Bistec de Tordera, en un dur 
enfrontament entre els dos campi-
ons de grup. El primer partit però, 
no començava bé pels Colobrers, 
que perdien per 42 punts. 

A la segona i tercera ronda 
aconseguien retallar el resultat, 
acabant amb 348 punts i 26 bitlles 
pels Colobrers i 359 punts i 26 bit-
lles pels rivals. 

La segona partida era pels de 
Castellar que  s’imposaven per 394 
punts i 35 bitlles a 307 punts i 18 bit-
lles, amb un Xavi Romance que su-
mava 90 punts, el màxim possible.

D’altra banda, aquest diumen-
ge, les pistes de bitlles de Castellar, 
acolliran la final catalana individu-
al.  || A. SAN ANDRéS
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cultura teatre inclusiu

Òscar Rocabert serà la veu 
del concert recital que es fa 
a La Muntada

El poeta castellarenc Òscar Roca-
bert serà rapsode d’un acte orga-
nitzat per dissabte, a les 20 hores, 

a la masia La Muntada, a la vall 
d’Horta. L’acompanyaran Òscar 
vila al piano i toni Beamud al fagot, 
que tocaran peces del propi Bea-
mud, frederic Mompou, John Wi-
lliams, Paul Hindemith, Camille Sa-
int-Saëns i Georg Philip telemann. 

Dim sum de botifarra 

Aquesta setmana les noies de Quins 
fogons  sorprenem amb  cuina fusió. 
Barregen un plat  típic de la cuina asi-
àtica, els dim sum, aquells farcellets 
de pasta farcits i cuits al vapor, amb 

uns ingredients  catalans i de proxi-
mitat, com la botifarra. Una manera 
d’apropar una menja exòtica i fer-la 
fàcil i amb ingredients que  trobem al 
supermercat. trobareu el vídeo LAC-
tUAL.cat, al Youtube de L’Actual i al 
facebook de Quins fogons.

L’escenari acull per igual a tots els 
intèrprets apassionats, els que es-
timen allò que fan. Aquells valents 
que són capaços d’enfilar-s’hi i des-
plegar sentiments al públic. Allà 
a dalt, els estigmes s’esmicolen i 
només hi sobreviu una etiqueta, la 
d’artista. Això va quedar més que 
demostrat a la jornada de teatre 
‘Capacitats a l’escenari’.

El públic esclatava en aplau-
diments cada vegada que acabava 
una de les interpretacions de la 1a 
Mostra Inclusiva d’Arts Escèniques 
i es despertaven els llums de l’Au-
ditori, que va acollir diversos es-
pectacles i activitats en les quals 
hi van participar persones amb i 
sense discapacitat.

Quan va acabar la darrera fun-
ció, la satisfacció era generalitzada 
i brollaven les felicitacions. El ver-
tigen previ a la funció d’alguns dels 
protagonistes ja era aigua passada. 
“Abans de començar estàs una 
mica nerviós, però una vegada co·
mences, ja no”, admetia el Josep, un 
dels grans actors de l’obra ‘Parran-
da’, dirigida per Toni Albà.

En canvi, hi havia altres artis-
tes, com el seu company Roger, a qui 
els moments previs a la funció no els 

suscitaven cap neguit: “No he tin·
gut cap tipus de nervi. Al contra·
ri, estava ben tranquil”.
La passió va ser un dels ingredi-
ents per brodar l’espectacle. “En 
posem, de passió, i per això ens 
ho hem passat molt bé”, comen-
tava una de les protagonistes de la 
mostra d’arts escèniques, l’Ariad-
na. “Hi ha moltes coses que es fan 
per esma. Estar a dalt d’un esce·
nari no, impossible, ho has de por·
tar a dins”, expressava el presen-
tador de l’esdeveniment i un dels 
organitzadors, membre d’ACELL, 

El secret dels artistes sense límits
L’auditori municipal 
va acollir dissabte la 
1a mostra inclusiva 
d’arts Escèniques

  Guillem Plans

amb la música del grup Txarango, 
a més d’haver interpretat també al-
tres grups. L’equip de teatre Centre 
Ocupacional TEB Castellar va pre-
sentar ‘Oh-tel’, un seguit d’escenes di-
vertides que donaven vida a un hotel 
a través de les peripècies de diferents 
personatges. I per últim, la ‘Parranda’ 
d’ACIDH, que ens va fer vibrar amb 
una història inquietant.
“Hem vist sis propostes extraordi·
nàries de grups que han treballat 
molt. I ha estat un bon exemple de 
les capacitats que tenim tots”, va 
valorar, al final, Antoni Garrich. 

Antoni Garrich.
Però sense l’esforç previ, el re-

sultat tampoc hauria estat el ma-
teix. Els artistes reconeixien que 
alguns assajos els havien costat i 
que havien estat durs. Darrere de 
la il·lusió despertada a l’escenari, 
hi havia dies de feina. Al final, però, 
els aplaudiments eren molt recon-
fortants. “El feedback que reben 
és fantàstic per a ells, els va molt 
bé”, explicava la Maria Hernández, 
directora de l’Arc de Sant Martí.

La mostra va arrencar convi-
dant-nos a reflexionar a través d’’El 

nostre petit príncep’, una versió ge-
nuïna de l’obra poètica per part del 
grup de Teatre Sense Límits, molt 
visual gràcies al treball corporal i 
als titelles.

A continuació, va ser el torn 
dels intèrprets de l’Associació TIC 
Escènic, que van donar vida anima-
dament a un esquetx d’ ‘El retaule 
del flautista’, de Jordi Teixidó. El 
grup de l’Arc de Sant Martí va es-
trenar ‘Farmàcia de guàrdia’, que 
repetiran el dijous 14 de juny a les 
16 h, a la Sala de Petit Format. La 
Coral Pas a Pas ens va fer enlairar 

Els actors i actrius de l’Arc de Sant Martí saluden els espectadors després de la representació de l’obra ‘Farmàcia de guasa’. || Q. PASCUAL
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reconeixement a la gent i a la cultura
Castellar del Vallès ha previst tres actes per a commemorar el Dia de l’associacionisme Cultural; un berenar a la 
terrassa d’El mirador, la projecció del film ‘Kilian Jornet, path to Everest’ i el 26è musicoral, a l’auditori municipal

Castellar del Vallès acollirà tres activi-
tats per a celebrar el Dia de l’Associaci-
onisme Cultural. Els actes tindran lloc 
els dies 1 i 2 de juny i es concreten en un 
berenar, la projecció del film Kilian Jor-
net, Path to Everest i el 26è Musicoral.

Tots ells són oberts a la ciutada-
nia i gratuïts i han estat organitzats per 
les entitats castellarenques Club Cine-
ma Castellar Vallès i Coral Xiribec, i 
per l’Ajuntament de Castellar. Des de 
l’any 2014, el Dia de l’Associacionisme 
Cultural (DASC) que es commemora 
concretament el dia 4 de juny, se cele-
bra arreu amb l’impuls de la Generali-
tat de Catalunya.

El Dia de l’Associacionisme Cultu-
ral pretén posar en valor el pes i la força 
de l’associacionisme cultural català. El 
consistori local va aprovar, l’any 2016, 
l’adhesió del municipi a la celebració 
anual del Dia de l’Associacionisme Cul-
tural. La data que es rememora és el 4 de 
juny de 1864, quan va començar el quart 
Festival Euterpe organitzat en format 
concurs per la Societat Coral Euterpe, 
sota la direcció de Josep Anselm Clavé. 
El festival, aleshores, va durar tres dies i 
va representar el moment de la màxima 
esplendor del moviment coral d’en Clavé.

projecció a l’auditori municipal 
Divendres 1 de juny s’ha programat la 
projecció, a les 20 hores i a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont, la projecció del do-
cumental Kilian Jornet, Path to Everest.  
Aquesta cinta està dirigida per Jaume 
Martí i Josep Serra i mostra com l’atleta 
i alpinista català descobreix la seva cara 
més íntima, les seves pors, les seves con-
tradiccions i les seves il·lusions.

Després de 5 anys recorrent cims 
arreu del món i de completar un històric 
doble ascens a l’Everest, Jornet segueix 
amb la recerca de nous reptes que li per-
metin seguir somiant, sempre envoltat 
de muntanyes i de gent que l’inspiri. 

El documental inclou diverses en-

trevistes, entre altres, a alpinistes des-
tacats com Reinhold Messner, Jordi 
Canals i Peter Habeler. Aquesta pro-
jecció està organitzada pel CCCV amb 
la col·laboració de la Federació Cata-
lana de Cineclubs. 

Prèvia a la projecció,  hi haurà 
una activitat prevista a la Terrassa 
d’El Mirador, es tracta d’un berenar 
obert a tothom. 

26è musicoral  
Dissabte 2 de juny, a les 18.30 hores, s’ha 
programat el 26è Musicoral. Són 25 anys 
duent a terme aquesta proposta “i és per 
aquest motiu que s’ha volgut fer espe·
cial”, diu Andreu Brunat, director de la 
Coral Xiribec, la coral impulsora del Mu-
sicoral. En aquest sentit, el concert comp-
tarà amb la participació del Cor Infantil 
de l’Orfeó Català, “dirigit per la caste·
llarenca Glòria Coma”; el Pax Cor de 
Cambra, “dirigit pel castellarenc Es·
teve Costa”; el Cor Sant Esteve i el Kor 
Ítsia, “que són cors castellarencs, com 
el nostre”, afegeix Brunat. 

El concert comptarà amb la inter-
pretació del repertori propi de cada cor, 
a més d’una interpretació conjunta de la 
peça finlandesa Leijoo. El fet que alguns 
dels cors siguin infantils “afegeix com·
plexitat a la gestió, ja que s’han de de·
manar autoritzacions, acompanya·
ments, etc...”.

Brunat destaca, per sobre de tot, “la 
gran qualitat dels cors convidats”, fet 
que ha motivat que la Coral Xiribec s’hagi 
preparat amb afany i il·lusió  “per estar 
a l’altura”. La Coral Xiribec està forma-
da per 35 cantaires. Al Musicoral es pre-
veuen més d’un centenar de cantants. 

Al 26è Musicoral hi col·laboren 
l’Ajuntament, la Federació Catalana 
d’Entitats Corals, Cants al Vallès i Diss-
copi, i es porta a terme amb el suport 
d’Aldaz Instal·lacions, Carnisseria Casé, 
Casa Jordi joiers, El Botonet, Farmàcia 
Casanovas, IOIO’S Perruqueria, Mas Pi-
netó, Roca Matalassers, Peixateria Xoni, 
Terranova, Tresserras Tintoreria i Ven-
tura Perruquers. 

  Marina Antúnez

Una de les edicions anteriors del Musicoral a l’Auditori Municipal. || Q.  PASCUAL

Coral Xiribec, Cor Sant Esteve i Kor Ítsia en un concert de Nadal a l’Església de Sant Esteve. || Q. PASCUAL
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· De què parla, ‘Argelagues’?
 És la història de les meves avantpas-
sades, la meva besàvia de Castellter-
çol, la meva tieta-àvia, que era la seva 
filla, i la meva àvia, una jove que va 
venir de Múrcia. Explico el seu es-
forç per adaptar-se als efectes de 
la revolució tèxtil en el Vallès rural, 
el pas de la vida a pagès a la vida als 
afores d’una ciutat en procés d’in-
dustrialització.

· Vols fer-los un homenatge?
 Sí, efectivament. Parlo de tres dones 
coetànies de qui no s’ha retut cap ho-
menatge, i que són les que ens han 

“He fet una novel·la purament feminista”

  Marina Antúnez

La mediàtica sabadellenca fa cròni-
ques culturals als informtius de TV3. 
Vindrà a Castellar per presentar el 
seu llibre ‘Argelagues’ el proper 
dimarts, a les 19 hores

ENTREVISTA

GEMMA RUIZ
Periodista

permès que el segle XX corrés fins 
al segle XXI. Perquè elles represen-
ten moltes altres dones. Són perso-
nes que venien d’una zona rural, de 
classe popular, i que van ajudar que 
poguéssim evolucionar, fins que gent 
com jo mateixa poguéssim anar a la 
universitat. Elles van fer possible que 
canviéssim el destí. És un reconeixe-
ment a totes les àvies i besàvies que 
la majoria de gent tenim.

· Aquestes dones et permeten 
parlar d’una època?
 Sí, són l’excusa per a fer-ho, perquè 
t’adones que el seu testimoni no és 
mai un cas aïllat. Tots estem teixits, 
quan vaig estudiar el meu cas failiar 
concreta em vaig adonar que és el cas 
de moltíssima gent. Em va permetre 
parlar d’un període històric des d’un 
altre punt de vista, més aviat des dels 
marges, des de la perspectiva de la 
gent que no ha tingut la veu, gent que  
ha vingut de baix, que no són burge-
sia i que, a més, són dones. El llibre 
pretén portar la seva veu fins ara. 

· És un llibre volgudament crític 
amb el masclisme?
 Sí, he fet una novel·la purament fe-
minista. No és un llibre pamfletari, 
sinó que he utilitzat les eines de la fic-

ció per portar el pensament que em 
mou a mi. la meva intenció és donar 
veu a les dones que han estat silenci-
ades, abusades, menystingudes. És 
una visió de la història no acrítica. Si 
hi ha violacions i impunitat s’explica 
amb tots els ets i uts. En aquest sen-
tit, no és una novel·la tova ni tèbia. 
També hi ha moments amb sentit de 
l’humor, és clar! 

· Hi ha biografia, al llibre?
 No és la meva biografia, ni molt 
menys. És una veu que va endar-
rere i que no té res a veure amb 
mi, tot i que jo vinc d’elles. Preci-
sament, la meva fascinació venia, 
justament, d’explicar un entorn i un 
món que no tenen res a veure amb 
el meu però que, en canvi, són tan 
pròxims, generacionalment. 

· Els vallesans ens hi trobarem 
identificats?
 Si voleu sentir-ho com una història 
vallesana, perfecte! Però l’experièn-
cia m’ha dit, després d’haver voltat 
per tot arreu, des de Fraga a Maó, 
que encara que no siguin del Vallès 
també poden trobar-hi la seva histò-
ria. Els paisatges vallesans hi són, és 
clar, però per exemple a Mallorca em 
van dir: és la història de les nostres 
dones però enlloc de tèxtil feien per-
les. Així que aquesta és la gràcia de 
gratar el passat, que hi ha punts en 
comú, fins i tot en la parla. Ens fem 
murs de separació comarcal i, en 
realitat, som més 1 del que sembla.

· Quina llengua utilitzes?
 No cerco els sabadellenquismes, ha 
ha. És un lèxic que em ve molt de Cas-
tellterçol, de l’àmbit rural. D’allà em 
venen les frases fetes, i m’ha agradat 
recuperar-les. Per a mi, formen part 
d’una llengua viva, són al meu corpus.

· T’esperaves l’èxit de la novel·la? 
Ni de bon tros! La vaig escriure per-
què vaig voler, no va ser cap encàr-
rec, no tenia expectatives. Ha arribat 
a les 12 edicions! Ja estic preparant 
una altra novel·la, encara s’ha d’aca-
bar però està encarrilada.

Gemma Ruiz és l’autora de la novel·la ‘Argelagues’, d’editorial Proa. || CEDIDA



de l’1 Al 7 de juny de 2018 23

cultura

Alguns dels quadres que s’exposaran. || 

BLANCA GIBERT | pintura

Exposició d’Art 
Infantil a la 
Taverna del Gall

Dissabte 2 de juny, a les 18 hores, 
s’inaugura una exposició d’Art In-
fantil a la Taverna del Gall formada 
per quadres dels alumnes de l’Estu-
di de dibuix i pintura Blanca Gibert. 
Es tracta d’una mostra col·lectiva 
d’obres dels alumnes de Gibert i 
obra d’ella mateixa. En aquesta ex-

posició hi han participat 18 alumnes 
que exposaran algunes de les seves 
obres treballades durnat el cur. Hi 
haurà prop de 40 quadres de dife-
rents formats, suports i tècniques 
(acrílic, carbonet, pastel, sanguinai 
aquarel·la). Els alumnes tenen edats 
compreses entre els 3 i els 12 anys. 
Aquesta exposició és el resultat d’un 
curs on els alumnes han pogut ga-
uidr de l’experiència de pintar. Se-
gons Gibert, “pintar és l’art més lliu-
re, on realment s’expressa el que 
no podem dir amb paraules, pintar 
és eliminar l’innecessari, com deia 
Pablo Picasso”. Al taller, “pretenem 
alliberar les emocions perquè els 
pensaments puguin fluir”.  ||  M. A.

BASTONERS | saLou

Els bastoners locals, convidats 
a la Trobada Bastonera Infantil

Els Bastoners de Castellar assistiran, dissabte que ve, a la Trobada Basto-
nera Infantil de Catalunya que se celebrarà al municipi de Salou. Es tracta 
d’n atran festa per a tots els balladors de fins a 16 anys d’arreu de Catalunya. 

A partir de les 10 hores, s’inicien les activitats amb una xocolatada, in-
flables, espai per bateig de diables, espai habilitat per zumba i danses, gim-
cana, tallers de dibuix i pintura i jocs diversos. A les 13 hores es farà l’actu-
ació bastonera de les escoles de Salou i, seguidament, es procedirà al dinar 
de germanor.

A les 17.30 hores és previst l’inici de les cercaviles de les diferents co-
lles pels carrers del poble, que finalitzaran a les 19 hores a la plaça de la Pau 
amb els balls de lluïment i l’entrega de recordatoris.   ||  M. A.

Dimecres 30, a les 19 hores, l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada 
va oferir el tradicional concert de fi 
de curs a l’Auditori Municipal, davant 
d’un centenar de persones. 

La proposta es va titular, en-
guany, ‘Del tambor a l’ordinador’, i es 
basava en “un viatge musical pas·
sant per totes les èpoques”, expli-
cava el director de l’EMMTB, Toni 
Meler.  “Des de l’Edat de Pedra, 
passant per l’Edat Mitjana, el Re·
naixement, el Barroc, el Classicis·
me, el Romanticisme, la música del 
segle XX i música del segle XXI”.

El concert, d’una hora llarga de 
durada, va incloure peces conegudes 
pel públic i d’altres no tan conegudes. 
Es van poder escoltar peces clàssi-
ques de Beethoven, i d’altres més mo-
dernes com una versió del Sunny de 
Boney M, per exemple.

Hi va haver representació de 
tots els grups de l’escola: grup de 
percussió, les orquestres, el grup de 
petits músics, el grup de guitarres, 
els combos, el grup de folk. “Els pro·

Concert final de torre Balada

Orquestra de l’Escola Municipal de Música Torre Balada, al concert.  || M. ANtUNEZ

‘Del tambor a l’ordinador, la proposta de l’Escola municipal de música

tagonistes del concert van ser els 
alumnes, d’entre 4 i 66 anys”, deia 
Meler, que van estar acompanyats a 
l’escenari dels seus respectius pro-
fessors d’instrument i de cant.

El concert es va iniciar amb 

 Marina Antúnez

CONCERT | auDitori muniCipaL

el grup de percussió, que va situar 
l’audiència a l’Edat de Pedra, amb 
els sons més primitius del tambor. 
Van seguir els més petitons, també 
amb la percussió, i a continuació, els 
grups van anar seguint per torns. 

Divendres passat, la llibreria La Centraleta, situada al carrer Major, va 
convidar la narradora de contes adults Llanos Gascó. “Aquest cop ho 
vam fer més entretingut encara gràcies a un tast de vi recomanació 
de Vinalium”, explicava Carlos Higueras, responsable de La Centraleta. 
La sessió es titulava ‘Encontres i trobades’ i “va tenir un més que accep·
table nombre de participants”, remarcava Higueras. Les històries van 
tractar “sobre l’amor, l’egoisme i les expectatives que ens fem”.  Gascó 
forma part del col·lectiu Encantacontes des del 2009.  || M. A.

CONTES ADULTS | La CEntraLEta

La narradora Llanos Gascó, a La Centraleta
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El cap de setmana passat, Sant Feliu 
del Racó va celebrar la tradicional 
Festa de Santa Quitèria. “Dissab·
te hi va haver força ambient a la 
plaça, es nova molta calidesa de 
poble”, deia Mossèn Villarino, rector 
de l’església de Sant Feliu.  “Tot i que 
la festa té una motivació de tipus 
religiós, es concreta amb actes de 

una festa religiosa amb 
actes de tipus civil
Dissabte i diumenge 
es va celebrar santa 
quitèria a sant Feliu

tipus civil”, deia Villarino. La vetlla-
da de dissabte va estar amenitzada 
per la música dels discjòqueis Fer, 
RC i Aixer. “És una festa que po·
tencia la convivència i el sentit de 
poble”, afegia el mossèn.

Diumenge es va fer la missa tra-
dicional. “Aquest dia sempre té una 
dimensió religiosa important”. 
Després de la missa, hi va haver la 
benedicció del pa de Santa Quitèria 
a la plaça de l’Església. “Tant a la 
missa com a la benedicció l’esglé·
sia estava plena, perquè a més va 
coincidir amb un bateig”. Després 
de la benedicció, hi va haver un ver-
mut al Centre Feliuenc, mentre s’ini-

SANT FELIU DEL RACó | santa quitèria

ciava l’animació infantil del grup cas-
tellarenc Bufanúvols. A les 14 h hi va 
haver benedicció del pa a la plaça Dr. 
Puig. “Aquest acte s’haurà de re·
plantejar, cal fer·lo? És molt flui·
xet”, segons Villarino.

 “La valoració de la festa és 
positiva, tenint en compte que la 
gran afluència de públic va ser dis·
sabte”. 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.   || MARINA ANtúNEZ

Botifarrada a Sant Feliu del Racó, durant la Festa de Santa Quitèria.  || CEDIDA

El diumenge 27 es va cloure el Fes-
tival DocsBarcelona que s’havia in-
augurat el passat 16 de maig. En-
guany, es bat rècord d’audiència, 
amb 20.000 espectadors. 

El cineasta castellarenc Josep 
Oriol Font ha format part, enguany, 
del jurat de la Secció Latitud. Per 
Font, el festival “ha estat molt in·
teressant, s’hi ha presentat molt 
bon material”. Afegeix que “al·
gunes de les cintes del festival 
es projectaran al DocsBarcelo·
na del Mes”. 

A Castellar es podrà veure Eu-
genio, Of Fathers and Sons, Over the 
Limit  i Petitet, “que va guanyar el 
premi del públic al festival i que 
aquí es projectarà el proper 8 de 
juny, és l’estrena oficial del film”, 
confirma Font.

El jurat de Latitud va valo-

rar, d’entre 8 documentals, la cinta 
Robar a Rodin com la millor. El tre-
ball està dirigit per Cristóbal Va-
lenzuela i és una coproducció xi-
lena i francesa. “Es tracta d’una 
cinta d’una gran qualitat, que ens 
va convèncer des del primer mo·
ment a mi i les altres dues mem·
bres del jurat”, diu Oriol Font, que 
va fer tàndem amb Anna Rebés i 
Sumpta Ayuso.

L’altre film també molt valo-
rat pels tres directors va ser Hayati 
(my life), un treball de Sofi Escudé i 
Liliana Torres. “La deliberació va 
ser bastant fàcil, tot i que sí que 
tots tenien molta qualitat, havies 
de filar prim”, afirma Font. També 
explica que, “a mi, em va recordar 
“Searching for sugarman””. El 
premi Latitud està dotat en 5.000 
euros per post producció.  || M. A.

Bon balanç per al 
festival documental

Bernat Aragonès, Cristóbal Valenzuela, Oriol Font i Maria Paz González. ||  PAU BUERA

DOCSBARCELONA | BarCELona

cultura
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS

de l’1 al 10 de juny de 2018

DivenDres 1 
 
18.30 h - XERRADA 
 “Relaxa’t davant la selectivitat”: 
Meditació guiada 
+inFo: pàg. 14 

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’Associacionis-
me Cultural  
+inFo: pàg. 27 

19 h -  FAVES TENDRES 
Reunió sobre l’engalanament del 
carrer durant la Festa major 
Cal gorina · org.: Cal gorina 

20 h - FOTOGRAFIA 
Convocatòria del XLI Concurs de 
fotografia i XXVII Trofeu Joan Riera 
Local del Centre Excursionista de 
Castellar · org.: CEC 

20 h - PROJECCIó 
Kilian Jornet, Path To Everest 
+inFo: pàg. 27 

22 h -  FAVES TENDRES 
Sessió amb Deejays del Revés 
Cal gorina · org.: Cal gorina 
 
 
 
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 
+inFo: pàg. 14 

11.30 h - INFANTIL 
Once Upon a Time 
L’Hora del Conte en anglès, a càr-
rec 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 d 
buix i pintura Blanca gibert 

18.30 h - CONCERT 
Musicoral 2018 
+inFo: pàg. 27 

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Tempo 
sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: tot Ballant 
 
 
 
Diumenge 3 
 
De 7 a 11.30 h - EXCURSIó 
XXI Trobada Excursionista a l’Erm-
ta de les Arenes 
Ermita de les arenes 
org.: amics de les arenes 

18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil 
sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: amics del Ball de saló 
 
 
 
Dilluns 4 
 
De 17 a 19.30 h - FESTA 
Festa del Dia Mundial del Medi 
Ambient  (FDMMA) 
+inFo: pàg. 19 

20 h - TERTÚLIA 
Club de lectura de viatges “Viatjar 
ben acompanyat”: L’arqueòleg: de 
Montserrat a Terra Santa perse-
guint un somni 
tertúlia al voltant d’aquest llibre de 
martí gironell, conduïda per Joan 
Vilardebò · Biblioteca municipal 
antoni tort ·org.: Biblioteca 
municipal antoni tort 
 
 
 
Dimarts 5 
 
19 h - PROPOSTA 
Presentació col·loqui sobre el llibre 
Argelagues, amb la intervenció de 
l’autora, Gemma Ruiz 
+inFo: pàg. 19 
 
 
 

Dimecres 6 
 
09.30 - SORTIDA 
Caminada saludable:  
Camina i fes salut  
sortida des de la porta del Cap 
org.: ajuntament i àrea Bàsica de salut 

De 10 a 12 h - PROPOSTA 
Sessió informativa sobre el servei 
municipal de suport a la creació 
d’empreses  
+inFo: pàg. 24 

18.30 h - XERRADA 
“La malaltia d’Alzheimer en 
l’actualitat”, a càrrec de sergi 
Hernández, neuropsicòleg d’aVan 
sala Lluís Valls areny · org.: aVan 

19 h - TALLER 
Taller: “Massatge Sonor, un viatge 
de descoberta pels sentits” 
+inFo: pàg. 02 
 
 
 
Dijous 7 
 
18.30 h - XERRADA 
“Com pot impactar l’economia so-
cial als nostres municipis?” 
A càrrec de Maravillas Rojo 
+inFo: pàg. 17 
 
 
 
DivenDres 8 
 
De 17 a 20 h -  PROPOSTA 
Dia Internacional dels Arxius: 
Jornada de portes obertes, mostra 
de documents i exposició sobre el 
món escolar durant el sanys 20 i 40 
del segle xx · arxiu municipalv 
org.: arxiu municipal 

19:30 h - XERRADA 
“Descobrint el meu propòsit”, a 
càrrec d’ainhoa Barquín · C/anselm 
Clavé nº3 · org.: psicovallès 

20 h - CINEMA 
DocsBarcelona del Mes: Petitet 
+inFo: pàg. 22 

20.30 h - PRESENTACIó 
Presentació de la nova activitat del 
CEC: marxa nòrdica 
+inFo: pàg. 22 
 

22 h - FAVES TENDRES 
Concert a càrrec del grup Saurí 
Cal gorina 
org.: Cal gorina 

De 22 a 02 h - FESTA 
Festa final de curs Swingcopats 
sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: swingcopats 
 
 
 
Dissabte 9 
 
11 h -  MÚSICA 
Concert de fi curs de Tam Music 
Concert de final de curs dels alum-
nes de l’escola · sala Blava de l’Es-
pai tolrà · org.: tam music 

11.30 h - TALLER 
Racó 0-3 anys: “Jugar amb aigua és 
divertit!” 
Ludoteca municipal Les 3 moreres 
org.: Ludoteca municipal Les 3 
moreres 

11.30 h - TALLER 
Taller de música, llibres i contes en 
família, amb Emma Plana Alió 
+inFo: pàg. 25 

De 17 a 20 h -  PROPOSTA 
Dia Internacional dels Arxius: 
Jornada de portes obertes, mostra 
de documents i exposició sobre el 
món escolar durant el sanys 20 i 40 
del segle xx · arxiu municipal 
org.: arxiu municipal 
 
 
 
Diumenge 10 
 
12 h - BALL 
SonaSwing al Calissó 
Cal Calissó 
org.: sonaswing 

18 h - BALL
Ball a càrrec del Duet Melody 
sala Blava de l’Espai tolrà 
org.: amics del Ball de saló 

XXI Aplec de les Arenes
De 9.15 a 11.30 h · Ermita de les Arenes

Diumenge té lloc el xxI Aplec de 
les Arenes. La sortida es farà a les 7 
hores des del Centre Excursionista, 
en direcció a les Arenes, per un iti-
nerari dissenyat per Jaume torrens. 
S’arribarà a l’ermita cap a les 9.15 h. 
Allí s’esmorzarà i, a les 10 h, es farà la 
Missa amb ofrena floral, oficiada pel 
rector de Sant feliu del Racó Mossèn 
Ramon villarino, en record als ex-
cursionistes traspassats. A les 11 h hi 
haurà un concert de la la Coral xiribec 
i, a les 11.30 h es plantarà un arbre en 
record de la diada i es farà un refrigeri. 
A poc a poc, es tornarà cap a Castellar 
per l’itinerari més curt que ha prepa-
rat torrens.

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
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DiVEnDrEs 01 ROS 
DissaBtE 02 PERMANYER 
DiumEngE 03 PERMANYER 
DiLLuns 04 VILÀ 
Dimarts 05 EUROPA 
DimECrEs 06 CASTELLAR 
DiJous 07 YANGÜELA 
DiVEnDrEs 08 CASANOVAS 
DissaBtE 09 ROS 
DiumEngE 10 ROS 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEFUNCIONS 

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

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

“Ve el destí o mai no s’ha mogut de les nostres mans?”
Màrius Sampere

@farmacasanovas @apelachs @pakodelic
Setmana sense fum Projectes de tempesta flower power

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Bon testimoni fotogràfic, tot i que en mal estat de conservació, fet a la tarda i a contrallum. És l’arc 
de benvinguda bastit i guarnit amb mata en ocasió de la visita a Castellar del bisbe de Barcelona 
Dr. Joan Laguarda Fenollera per la festa de benedicció del cementiri nou. L’arc arriba a cada banda 
del carrer, amb dos arcs petits a cada vorera. Al centre, hi ha l’escut de Castellar amb tot de gallar-
dets, i als laterals, dos escuts més. A la cantonada de l’esquerra, la casa de cal Menescal, i a la dreta 
l’entrada al carrer de les Bassetes. || foNS: JoAQUIM GIRBAU || ARxIUHIStoRIACAStELLAR@GMAIL.CoM

Arc de benvinguda al carrer Major, 27 d’octubre de 1911

VIASANNA
Ctra. Sabadell, 50

T. 93 112 88 46 · M. 674 660 000

La salut? Holística 
i integral.

Recoma-
nació

penúltima

ANA MARIA GASULL MAGRÍ
64  anys  · 29/05/2018

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775

Segons l’OMS, la salut integral és l’estat de ben-
estar complet en els aspectes físics, mentals i 
socials de l’ésser humà i no només l’absència 
d’invalidesa i malaltia. La salut integral és un 
estat positiu de vitalitat en el que la persona té 
més capacitat per funcionar i assolir l’estat de 
felicitat que és i ha sigut sempre l’anhel de tot 
l’ésser humà.

Estem acostumats a tractar la malaltia com un 
estat aïllat sense connexió amb la nostra reali-
tat ment-cos. Però el nostre organisme no està 
format de parts inconnexes, els nostres òrgans 
i les seves funcions estan interconnectats, hem 
tardat molts milers d’anys d’adaptació i perfec-
cionament per ser com som i tot i així no hem 
arribat a la perfecció, d’aquí la malaltia.

La individualitat és un dels factors que més pes 
té en la salut integral, ja que cap persona es pot 
comparar a una altra, cadascú ha crescut sota 
diferents circumstàncies, ha tingut diferents 
oportunitats, les seves condicions físiques són 
diferents i les seves reaccions físiques i emoci-
onals als factors ambientals, als medicaments 
i/o tractaments mèdics també ho són.

L’objectiu final és, precisament, abordar la salut 
de manera holística i integral. Només així s’acon-
segueix el ple estat de benestar.
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Ara ja no és 
estrany que les noies 
juguin a futbol

Coordinadora futbol femení UE Castellar

L’Anna va començar de delegada a l’únic equip 
que tenia la UE Castellar. Amb dedicació i 
insistència va aconseguir crear quatre equips 
femenins i no descarta crear-ne més

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
tenaç
Un defecte que no pots dominar?
L’exigència personal 
Qualitats que admires en la gent?
La intel·ligència i la bondat
Quin plat t’agrada més?
frikandel
Una pel·lícula
Qualsevol thriller
Una grup de música?
tomeu Penya
Un llibre?
Qualsevol de John Le Carré
Un club?
UE Castellar
Un animal?
El meu gos
Un repte de futur?
fer pedrera
La teva paraula preferida?
t’estimo

”

“

· Com arribes al món del futbol 
femení?
Era delegada de l’aleví masculí i pels 
volts del mes d’octubre de l’any pas-
sat el president Joan Homet em va 
convidar a fer de delegada de l’únic 
equip femení que tenia el Castellar i 
que el dirigia el José. Després tot va 
anar molt de pressa.

· Vas començar fa un parell d’anys 
a crear equips femenins, com sor-
geix la idea?
A l’arribar com a delegada de l’equip 
infantil-cadet femení vaig detectar una 
sèrie de necessitats, entre elles trobar 
noies per sota i sobre d’aquest equip 
per donar continuïtat a les jugadores. 
Vaig parlar-ne amb el coordinador ge-
neral del club, el Juan Antonio Roldán, 
i després de plantejar-li les idees vam 
començar a posar-les en pràctica, pri-

mer amb l’ajuda del Josep Maria Ga-
misans, amb qui portem la coordina-
ció, i després amb la resta d’entrena-
dors. Gràcies al president, al Roldán i al 
‘Gami’, això s’ha pogut dur  endavant.

· I encara tens el projecte de crear 
un amateur...
Projectes pel femení en tinc molts. I 
sí, m‘agradaria fer un amateur i la pri-
mera escoleta del femení, a banda d’un 
equip femení inclusiu per a jugadores 
amb necessitats esportives especials. 
És tan ampli el ventall que les idees sor-
geixen soles. Però s’ha d’anar pas a pas.

· Quines dificultats trobes a l’hora 
de confeccionar els equips?
La falta de confiança en el fet que els 
equips sortiran. Respectem molt que 
una noia vulgui jugar a futbol, encara 
que no ho tenen fàcil. Però un cop han 
fet el pas, moltes marxen perquè pen-
sen que en equips grans tenen assegu-
rada la continuïtat. Nosaltres estem 

treballant de valent per donar aquesta 
seguretat a les jugadores. Només de-
manem una miqueta d’aquesta confi-
ança perquè volem i aconseguirem un 
femení que farà història. N’estic segura.

· Quines expectatives de creixe-
ment tens per al femení?
Ara mateix no té límits. Hem d’anar 
construint a poc a poc, assegurant 
cada maó, amb professionalitat, va-
lors i compromís perquè sigui un 
planter sòlid i de referència dins el 
món del futbol.

· Per què sent el futbol l’esport rei, 
li costa tant arrencar al femení?
Tu ho has dit, rei... en el món mascu-
lí. El futbol és un esport concebut i 
pensat per a homes i ara adaptem les 
habilitats i capacitats femenines al 
futbol. Juguem diferent però sabem 
jugar molt bé.

· Tot i això, sembla que als últims 

anys ha revifat l’interès i el nivell en 
l’àmbit professional ha pujat molt.
Ara ja no és estrany que les noies ju-
guin a futbol, de mica en mica ens hi 
anem atrevint. Si a la valentia de les 
noies afegeixes una bona campanya 
per part de la Federació Catalana fo-
mentant el futbol, tenim un increment 
en la pràctica esportiva.

· Què seria necessari per seguir mi-
llorant la pujada del futbol femení?
És una qüestió de temps. I aquest ens 
demostrarà, que igual que tenim un 
campió del món en patinatge artístic, 
tindrem campiones en futbol.  

· Fins i tot vas aconseguir portar al 
Pepín Valls la jornada #Orgullosa.
Ens va costar un any de treball però al 
final la Federació va confiar en nosal-
tres i gràcies a l’Ajuntament, la UE Cas-
tellar, el femení de la FCF i l’ajuda de 
tots els que estem en el femení ho vam 
realitzar. Només tinc paraules d’agra-

ïment a tots els que van participar.

· Després de crear el femení, t’has 
convertit en tota una institució 
dins de la UE Castellar...
No ho crec. El Castellar és per si sol 
tota una institució amb més de 100 
anys d’història. És meravellós que tot 
un poble estigui vinculat d’una o d’una 
altra manera a aquest club. Només 
cal recordar el dia de l’ascens del pri-
mer equip.

· Què significa aquest club per a tu?
És el meu Club, em sento a casa. Aquí 
tots ens coneixem, des de l’Antonio el 
conserge, passant pels coordinadors, 
entrenadors, jugadors, pares i fins al 
president que et comenta la jugada 
del diumenge.

· Què els hi diries a les nenes que 
volen jugar a futbol?
Que vinguin i provin, que al club 
les esperem! 

 Albert San Andrés


