
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

489
DEL 28 DE SETEMBRE AL 4 D’OCTUBRE DE 2018

Setmanari d’informació local

Una de les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible que s’ha fet a Castellar ha estat la sortida Camina i fes salut dimecres passat amb 50 participants. || q. pascual 

Els actes de 
commemoració de l’1-O 
es concentren diumenge

Blaumut debuta 
a Castellar 
aquest dissabte

cultura | P18 política | P02

Mobilitat sostenible
actualitat | P 09

castellar s’ha sumat a la Setmana Europea de la Mobilitat 
Sostenible amb activitats saludables i informatives
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tema de la setmana

La violinista castellarenca Canòlich 
Prats, professora de l’Escola de Mú-
sica Municipal Torre Balada, va ofe-
rir dilluns, amb quatre companys 
més de l’Orquestra Simfònica del 
Vallès, un concert pels interns de la 
presó de Lledoners, entre els quals 
es trobaven presents Jordi Cuixart 
i Jordi Turull.

La Canòlich Prats fa anys que 
ofereix classes de violí, com a volun-
tària, al Centre Penitenciari Joves 
de La Roca. Quan els presos polítics 
encara eren a Soto del Real i a Es-
tremera, a Madrid, va tenir la idea 
d’organitzar un concert als centres 
penitenciaris. “Se’m va acudir, com 
a voluntària, trobar la manera de 
contactar amb algú de les presons 
i els vaig proposar als meus amics 
i companys de la simfònica de fer 
un concert allà. Vaig remoure cel 
i terra, quan anàvem a tocar algun 
lloc enganxava a polítics, a gent de 
l’espectacle... però no vaig poder 
trobar la manera d’arribar-hi”.

la violinista canòlich prats toca 
pels presos polítics a lledoners

El quintet que va actuar a Lledoners, abans d’entrar al centre penitenciari. || cedida

Finalment, quan es va realit-
zar el traslladat dels presos de Ma-
drid a Catalunya la gestió va ser més 
fàcil. “Tenia contactes amb algunes 
persones i quan els estaven por-
tant de Madrid, vaig trucar a Lle-
doners i vaig dir: si us plau, volem 
tocar. Llavors ens van proposar el 

  Cristina Domene

dia de la Mercè, perquè també és 
el dia dels centres penitenciaris”.

El quintet –format per violí, 
flauta, viola, violoncel i fagot- s’ha 
desplaçat aquest matí a Sant Joan 
de Vilatorrada i des de les 11 hores 
fins a les 12.30 h. han tocat diferents 
peces. “En la primera part del con-

viSita a La PrESó | concErt

El 10 de setembre passat,  176 
persones es van reunir en un 
sopar solidari, a la plaça d’El 
Mirador, per recollir fons per 
als familiars dels presos polí-
tics organitzat per ERC Caste-
llar. Després de calcular i des-
comptar el cost del sopar, s’han 
recollit 1.602 euros que aniran a 
l’Associació Catalana de Drets 
Civils. El sopar va constar de 
pa amb tomàquet i botifarra 
i, de postres, crema catalana i 
carquinyolis. 

A banda de la venda del ti-
quet del sopar, es va realitzar el 
sorteig d’un quadre d’un pintor 
local, Jordi Serra, i es van recollir 
aportacions voluntàries. 

Segons una nota dels re-
publicans, la formació ha reco-
llit fins ara 5.587,14 €  que s’han 
adreçat a l’Associació Catalana 
de Drets Civils -recaptats, a més 
del sopar popular de Festa Major, 
amb el la paella solidària o el te 
groc dels dijous.  || redacció

El sopar groc 
d’ERC va 
recaptar 
1.602€

ErC | Sopar Solidari

cert ha cantat el cor de Lledoners, 
on hi havia el Jordi Turull, i els 
hem acompanyat amb els temes 
de Bella ciao, Que tinguem sort i 
Boig per tu”. A més, a més, el quin-
tet ha ofert un repertori de jazz i ar-
rengaments d’òpera, “hem fet unes 
pinzellades musicals, un concert 
molt amè perquè arribés a tots 
els interns, perquè la sala estava 
plena”, explica Prats.

Els músics han pogut parlar una 
estona amb Jordi Cuixart, que estava 
entre el públic. “Li hem dit que por-
tàvem molta gent al darrere, pen-
dent del concert i el Jordi, que no 
es treu el somriure per res, ens ha 
dit, ‘digueu si us plau, que no patei-
xin que estem molt bé’. Se’t posa la 
pell de gallina”. 

Forn, Rull, Junqueras, Romeva 
i Sànchez no han pogut ser al con-
cert perquè tenien altres obligaci-
ons: “Però hi tornarem per Nadal, 
perquè tenim altres projectes”.  

Per a la violinista, l’experièn-
cia ha estat molt emocionant: “Evi-
dentment m’hauria agradat molt 
més anar a tocar pels interns i 
que ells no hi fossin, però ha estat 
emocionant. A més ens han dit en 
el centre que tenen el suport dels 
interns, que s’ha creat una unió 
entre tots, i que ofereixen tot el 
que poden. Tenen un esperit bru-
tal. Són uns herois humans”, ha 
conclòs Prats. .  

Dilluns vinent s’acomplirà el primer ani-
versari del referèndum de l’1 d’Octubre. 
Per commemorar la data, a Castellar del 
Vallès, com a altres municipis, s’ha creat 
l’assemblea 1-O, amb diferents comissi-
ons que s’han encarregat d’elaborar una 
programació amb diferents actes que 
tindran lloc diumenge 30 de setembre 
i dilluns 1 d’octubre. “La idea és abra-
çar tothom que vulgui participar. En-
titats, partits, ciutadans individuals, 
famílies... està obert a tothom”, han 
assegurat des de l’organització.

Els actes començaran diumenge a 
les 10 del matí a Sant Feliu del Racó, amb 
un referèndum d’autodeterminació, or-
ganitzat pels CDR, i una xocolatada a les 
Antigues Escoles. 

A la tarda, tindrà lloc una marxa 
popular que passarà per totes les esco-
les i centres que van posar urnes pel re-
ferèndum. El tret de sortida és a les 17.14 
a l’Escola Mestre Pla i la idea és passar 
per l’Institut Castellar a les 17.30, per 
l’Escola Joan Blanquer a les 18 hores, 
per l’Emili Carles a les 18.45, pel Pavelló 
Dani Pedrosa i l’Escola Sol i Lluna a les 

actes per commemorar
l’1 d’octubre a la vila
l’assemblea 1-o de castellar del Vallès organitza activitats 
diumenge 30 i dilluns 1 amb motiu del primer aniversari

 Cristina Domene 19.15 i acabar a la plaça d’El Mirador a 
les 20 hores. A cada espai es penjarà una 
placa commemorativa amb la inscripció 
“Vàrem votar i vàrem guanyar”. Des 
de la comissió de la marxa expliquen 
que han fet una pancarta que la porta-
ran durant el recorregut. “Hem parlat 
amb músics perquè ens acompanyin 
i fer la caminada més animada i hem 
contactat amb els AMPA de les esco-
les per veure si poden organitzar ac-
tivitats a cada escola”. 

La comissió ‘Experiències’ s’ha en-
carregat de recollir testimonis i vivèn-
cies de persones que van participar en 
l’1-O de l’any passat. “La intenció és 
portar cartells, durant la marxa, amb 
aquestes experiències perquè la gent 
les pugui veure i llegir. Per exemple, la 
Lluïsa, de 68 anys, diu que va ser una 
ocasió única per mostrar-li al seu net 
el dia que s’estrenava com a votant, la 
diferència entre democràcia i feixis-
me. Tots els testimonis remouen”. Ja 
a la plaça d’El Mirador està previst pas-
sar un documental i un vídeo amb imat-
ges de l’1-O i llegir un manifest de l’As-
semblea consensuat.

Cap a les 20.35 h. començarà el 
sopar popular amb l’animació del grup 

‘Els collons del Pare Rababa’. Els assis-
tents poden portar el menjar de casa 
seva o bé reservar uns tiquets, que tin-
dran un cost de 5 euros, i que donen 
dret a una amanida, botifarra i aigua 
o vi. El sopar es pot reservar al correu 
sopar1oct@gmail.com o bé a la parade-
ta que l’Assemblea té instal·lada aques-
ta setmana davant de la biblioteca. “A 
més, animem a tot el que passi per la 
paradeta a apuntar-se com a volun-
tari, perquè farà falta gent per aju-
dar en l’organització”. Durant el sopar 
també es lliuraran els premis del con-
curs fotogràfic que està obert des de fa 
unes setmanes.

A la paradeta, que estarà munta-
da aquesta tarda de 18 a 20 h davant de 
la Biblioteca i demà dissabte, de 10 a 13 
hores al carrer Montcada, es podrà re-
servar el sopar i també comprar, per 6 
euros, la samarreta commemorativa. Un 
dels creadors de la imatge explica: “Al 
disseny està present l’urna, la data i 
el lloc. És blanca, per no associar-la 
amb cap ideologia ni partit, tant si es 
va votar sí, com no”. 

Dilluns 1 d’Octubre continuen els 
actes. És previst passar un documental 
a les 20 h. a l’auditori, llegir el manifest 
que ha preparat l’Assemblea i finalment, 
i portar a terme el debat ‘I ara què?’.  

DiUMENGE MatÍ 
a partir de les 10h, 
referèndum i 
xocolatada a sant 
Feliu del racó 

DiUMENGE tarDa 
a partir de les 17.14 h, 
marxa popular, 
concentració i sopar 

DiLLUNS 1-O 
a partir de les 20 h, 
documental, lectura 
del manifest i 
debat ‘i ara què?’

alguns membres de l’assemblea 1-O, que han col·laborat en la programació dels actes || c. d.

política
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salut mental

període de reflexió de Suport castellar
En el marc del pla Estratègic que està elaborant, l’entitat ha enquestat 186 castellarencs sobre l’àmbit de la salut mental

Suport Castellar afronta la recta final 
del procés d’elaboració d’un pla es-
tratègic que ha de definir les claus 
pel bon funcionament de l’associa-
ció. L’entitat, de l’àmbit de la salut 
mental, va posar en marxa aquest 
projecte el passat 2017 per tal de defi-
nir quins han de ser els objectius i full 
de ruta de l’organització. “Ens vam 
adonar que ens estàvem estancant. 
No ens volíem quedar amb aquest 
‘anar fent’. Ens vam adonar que 
calia fer aquest procés de reflexió 
i d’anàlisi que ens motivés a can-
viar i a millorar el funcionament 
de l’entitat”, explica Cristina Tor-
ras, presidenta de Suport Castellar.

En aquest sentit, l’elaboració 
del pla estratègic ha estat un pro-
cès transversal i participatiu, en 
què s’hi han sumat tant els usuaris 
de Suport Castellar, com els volun-
taris, familiars, socis i professionals 
que formen part de l’entitat. Després 
de diverses trobades, tallers, xerra-
des i sessions de treball, la comissió 
que comanda el projecte va elaborar 
una enquesta d’avaluació per incor-
porar la visió de la ciutadania sobre 
Suport Castellar al pla. Un punt de 
vista extern que també podia resul-
tar interessant a l’hora de repensar 
i redefinir l’associació. Des de l’Ajun-
tament i també amb la col·laboració 
de diverses entitats i col·lectius de la 
vila, es va fer difusió de l’enquesta de 
Suport Castellar.  

Segons ha detallat l’organitza-
ció, un total de 186 castellarencs van 
respondre al qüestionari que, entre 
altres àmbits, preguntava sobre si 
els ciutadans coneixien Suport Cas-
tellar i la feina que fa al municipi, 
com valoren la tasca de sensibilit-
zar vers la ciutadania respecte a la 
salut mental, i si l’associació ha de 
coordinar-se amb altres agents so-
cials, sanitaris, polítics, i centres de 
formació per tal de millorar l’atenció 
a la salut mental. “Ens ha sorprès 

  rocío Gómez 

Una de les sessions de treball del Pla Estratègic de Suport Castellar.  || cedida

+ aCtivitatS

Octubre de salut 
mental a Castellar 

Sota el lema “Salut mental, a la 
comunitat i a la feina”, Suport Cas-
tellar ha organitzat una programació 
d’activitats per aquest mes octubre 
en col·laboració amb diverses 
entitats del municipi. Així, el proper 
divendres 5 d’octubre, el Centre 
Karuna organitzarà una sessió de 
ioga a càrrec de Núria Santander 
a partir de les 17.30h al gimnàs de 
l’Escola Joan Blanquer. Diumenge 
14, al punt de les 12 del migdia, en el 
marc del Cicle Sona Swing, tindrà 
lloc al Calissó l’activitat Ballem pel 

benestar.  Dimecres 17, el Casal 
Catalunya acollirà a partir de les 
19h el taller sobre les emocions 
i la salut ‘Digue’m què et fa mal i 
et diré perquè’ a càrrec de Sílvia 
Gallego, de l’entitat Tothicap.  La 
sessió del Cinefòrum de divendres 
19 estarà protagonitzada pel film 
‘The Florida Projecte’. És una 
projecció que organitza Cine Club 
Castellar i que tindrà lloc a partir 
de les 21h a l’Auditori Municipal. 
La recta final de la programació 
d’octubre començarà amb una 
activitat esportiva al SIGE, amb una 
classe oberta de shabam. Serà di-
mecres 24 a partir de 18.10 a 19.10h. 
L’endemà, dijous 25, la Biblioteca 
Municipal Antoni Tort, oferirà 
una activitat musical a les 20h 

positivament veure que la majo-
ria dels enquestats coneixia Su-
port Castellar i les activitats que 
fem. Fer aquesta enquesta també 
tenia l’objectiu de donar-nos a co-
nèixer”, afegeix Torras. 

compromisos de suport castellar

Un cop han rebut els resultats de 
l’enquesta, l’entitat ha adquirit diver-
sos compromisos que farà efectius. 
“Fer més present la salut mental 
a la nostra vida quotidiana, infor-
mar millor sobre la salut mental i 
coordinar-nos amb els agents so-
cials, sanitaris, polítics i centres 
de formació”, apunten des de Su-
port Castellar. 

D’altra banda, Cristina Torras 
apunta que a hores d’ara, en l’equa-
dor del pla estratègic, han constatat 
la necessitat de posar en marxa una 
Taula de Salut Mental a la vila, un 
ens  “que és present en altres mu-
nicipis” i que, segons la presidenta, 
és fonamental “per a la lluita con-
tra l’estigma de la salut mental”.

Tanmateix, Torras posa de ma-
nifest que tant els mitjans de comu-
nicació, com els productes de ficció 
de televisió i de cinema, són una as-
signatura pendent en la lluita con-
tra l’estigma. Són una finestra ober-
ta poc preparada per oferir-ne una 
visió acurada.  “La salut mental és 
un tema recurrent al cinema.  Hi 
ha poques pel·lícules que ho trac-
tin bé, de manera divulgativa. A 
més hi ha molta confussió amb 
què és una malaltia mental o què 
és un problema neuronal. És un 
tema que està poc treballat, falta 
formació”, lamenta. 

A partir d’ara, Suport Caste-
llar es centrarà en l’elaboració d’un 
DAFO, per determinar les debili-
tats, fortaleses, amenaces i oportu-
nitats de l’entitat, una tasca que des 
de l’organització apunten que es per-
llongarà fins a finals de 2018. Tot ple-
gat, per definir un paquet de mesures 
concretes que marquin el nou rumb 
de Suport Castellar. 

a càrrec d’Emma Plana Alió. 
El centre esportiu SIGE tornarà a 
ser un punt de trobada, però en 
aquest cas divendres 26. Allà s’hi 
programarà una classe oberta 
de zumba de 10.15 a 11.15h. o de 
Shabam de 18.10h a 19.10h. 
Finalment, dissabte 27 arribarà un 
dels plats forts de la programació 
amb el festival artístic SoM: 
Unint música, dansa i emoció. 
A partir de les 19h passaran per 
l’escenari de l’Auditori Municipal 
les entitats Krek’n’tu, Sona 
Swing, la coral Pas a Pas, la coral 
Xiribec i Clau de Sol. Cal destacar 
que, per escalfar motors, la colla 
castellarenca dels Capgirats i 
els Tucantam Drums actuaran 
prèviament a la plaça del Mercat.
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actualitat

Aquest divendres arrenca la primera 
Fira Agroecològica i d’Economia So-
cial i Solidària de Castellar del Vallès. 
Es tracta d’una iniciativa que han im-
pulsat l’associació Teler Cooperatiu, 
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès i l’orga-
nització de Productors i Consumidors 
Ecològics del Vallès (PIC Vallès) amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Caste-
llar, de l’INS Castellar i de Cal Gorina. 

La fira, que aplegarà una mos-
tra dels productors agroecològics de 
la comarca, s’havia celebrat en edi-
cions anteriors a Sabadell. Enguany, 
però, Castellar serà el punt de troba-
da. “Hem decidit portar-la a Caste-
llar perquè té un entorn agroecolò-
gic molt prolífic”, explica Bet Tena, 
membre de Teler Cooperatiu.   “El Va-
llès Occidental és un territori ric en 
cooperatives. Des de fa uns anys, hi 
ha una nova onada de cooperatives 
de consum. És un sector emergent”, 
apunta Feliu Madaula, responsable 
de PIC Vallès. “És el nou paradigma 
d’intentar proveir-nos de productes 

castellar acull a partir d’aquest divendres 
la Fira agroecològica i d’Economia Social

Camp de llúpol del viver tres turons, projecte que també participarà a la fira || cedida

de qualitat, fets d’una manera res-
pectuosa amb el medi ambient, amb 
les persones, i que d’alguna manera 
ajuda a promoure l’economia soci-
al”, afegeix Madaula. Tena remarca 
que l’objectiu de l’economia social i so-
lidària és “la transformació cap a un 
model molt més sostenible que posi 
les persones al centre i no el capital”.

Per començar, aquest divendres 
tindrà lloc un taller d’economia solidà-

ria i cooperativisme agrícola a la Sala 
Lluís Valls Areny d’El Mirador que 
s’adreçarà als cicles formatius agrí-
coles de l’INS Castellar.

L’endemà, dissabte, arribarà la 
jornada més important d’aquesta ini-
ciativa que tindrà el punt calent al 
carrer Sala Boadella. A partir de les 
10.30h  i fins les 14h s’hi celebrarà una 
fira amb 14 parades dedicades majo-
ritàriament a productes agroecolò-

kM0 | Fira

 rocío Gómez 

La delegació senegalesa davant del Palau tolrà amb l’alcalde ignasi Giménez i el 1r tinent d’alcalde Joan Creus. || cedida

COOPEraCió | ViSita

Una delegació 
senegalesa 
visita Castellar

Una delegació senegalesa encapça-
lada pels alcaldes de Marsassoum, 
Séni Mandiang, i de Diannah Ba, Ab-
doulaye Kebe, van visitar dimecres 
passat Castellar del Vallès i van ser  
rebuts a l’Ajuntament de la vila per 
l’alcalde, Ignasi Giménez, i el primer 
tinent d’alcalde, Joan Creus.
La trobada es va celebrar al Palau 

Tolrà i va comptar també amb l’as-
sistència del president de l’Associa-
ció Afrocatalana d’Acció Solidària, el 
castellarenc Lamine Souane. 
Precisament, Castellar del Vallès ha 
participat en diversos projectes de 
cooperació al desenvolupament en 
aquests dos municipis senegalesos 
a través d’iniciatives vehiculades 
per aquesta entitat, com la cons-
trucció de dues aules a l’École 4 de 
Marsassoum.
Un cop finalitzada la trobada a l’Ajun-
tament, la delegació senegalesa, jun-
tament amb Giménez i Creus, es va  
desplaçar fins al polígon industri-
al del Pla de la Bruguera per visitar 
l’empresa DigiProces.  ||  redacció

gics com mel, vi,  hortalisses o plan-
tes aromàtiques, entre d’altres. A més, 
els organitzadors detallen que també 
s’hi instal·larà un punt d’informació de 
mésOPCIONS, una cooperativa inte-
gral de consum i serveis que apadrina-
rà altres cooperatives d’energia com 
SOM Energia, SOM Connexió o Arç 
Cooperativa. També hi haurà un punt 
de banca ètica.

D’altra banda, a partir de 11 h, la 
Sala Valls Areny d’El Mirador acolli-
rà un taller sobre eines tecnològiques 
per a cooperatives de consum a càr-
rec del projecte Mercat Cooperatiu 
Ecològic. També a les 11 h, però al car-
rer Sala Boadella, tindrà lloc un taller 
d’esqueixos que oferirà el Viver Tres 
Turons. A més, a la Ludoteca Muni-
cipal, a partir de les 11.30 h, s’organit-
zarà un taller d’elaboració d’essènci-
es i perfums de plantes aromàtiques 
de cultiu fet pel Vergel de las Hadas. 

Finalment, després d’un dinar 
popular a les 14.30h al carrer Sala Bo-
adella, la fira abaixarà persianes  amb 
una conferència sobre agricultura i 
canvi climàtic a càrrec de Jordi Puig, 
autor del llibre L’hort del segon origen. 

La Policia Local ha obert diligèn-
cies contra una veïna de Castellar 
del Vallès per un presumpte delic-
te de maltractament animal. Se-
gons ha informat l’Ajuntament, 
“la dona està acusada d’haver 
llançat un gat al carrer des de la 
finestra del seu domicili situat 
en un primer pis, a un cinc me-
tres d’alçada”. Els fets es van de-
nunciar la matinada de dimecres, 
26 de setembre, per part d’un veí 
de la zona que va alertar la Poli-
cia Local en presenciar els fets.

El gat, que ha rebut atenció 
veterinària ja que va patir ferides 
en un ull, es va traslladar dijous al 
matí a la protectora Caldes Ani-
mal, que s’ha fet càrrec de l’ani-
mal domèstic. D’altra banda, se-
gons apunten des del consistori, 
la policia local “també ha con-
fiscat de forma preventiva un 
gos que també era propietat de 
la presumpta autora dels fets”.  

La Policia Local ha tramès 
les diligències d’aquest cas al 
Jutjat de guàrdia de Sabadell.   

|| redacció

Denuncien una 
veïna per llançar un 
gat des de la finestra 
d’un primer pis

SUCCESSOS | 
policia local
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políticaple de  setembre

El nou regidor de Som de Castellar-PSC Nakor Bueno 

promet el càrrec en el ple de dimarts.  || c.d.

Supèravit de 4,2 milions d’€

Amb una ordre del dia plena de qües-
tions administratives i poques mo-
cions (només dues), el ple de setem-
bre va tenir com a fet més important 
l’aprovació de la liquidació del pres-
supost de 2017 i l’aprovació d’una 
moció d’ERC per a la commemora-
ció de l’1-0 amb l’abstenció de l’equip 
de govern i el vot favorable dels tres 
grups de l’oposició. El ple també va 
aprovar per unanimitat una moció 
de suport al Correllengua que es farà 
el cap de setmana del 5 d’octubre. 
Abans d’arrencar el ple, es va incor-
porar com a regidor del grup Som de 
Castellar-PSC Nakor Bueno en subs-
titució de Pepa Martínez. Bueno, que 
procedeix del món del futbol profes-
sional, desenvoluparà tasques relaci-
onades amb la regidoria d’Esports.

Sobre la liquidació del pressu-
post, el primer tinent d’alcalde Joan 
Creus va remarcar que els comptes 
de l’any passat s’havien tancat amb 
un superàvit de 4,2 milions d’euros i 
una execució pressupostària del 95%. 
A més, va detallar que el romanent 

El ple de setembre va aprovar la liquidació dels comptes de 2017 i 
va aprovar una moció de suport a l’1-0 amb l’abstenció del govern

de tresoreria, “la capacitat econò-
mica de l’Ajuntament de fer front 
a les seves obligacions financeres, 
és positiu per 10,2 milions d’eu-
ros”.  El regidor responsable de fi-
nances també va detallar que l’Ajun-
tament “compleix amb el principi 
de sostenibilitat financera, amb 

una ràtio del deute viu del 41,11 % 
en relació als ingressos corrents”. 
Cal recordar que durant els pitjors 
anys de crisi econòmica la ràtio d’en-
deutament estava per sobre del 90%.  

Rafa Homet, portaveu d’ERC, 
va argumentar el vot negatiu als 
comptes liquidats bàsicament per la 

Aprovar la liquidació de l’exercici 
econòmica municipal del  2017                                                                                          

Ratificació acord d’aprovació dels 
nous Estatuts del Consorci de Nor-
malització Lingüística 

Moció del grup municipal Som de 
Castellar-PSC de suport al  
Correllengua 2018

Moció del grup municipal d’ERC per 
a la commemoració del referèndum
d’autodeterminació de l’1 d’octubre 
de 2017 

lunya amb relació al seu futur po-
lític”. La moció també manifesta “la 
solidaritat amb la ciutadania que 
va ser brutalment agredida per 
les forces de seguretat de l’Estat 
quan es dirigia de manera pacífi-
ca a votar” i exigeix l’alliberament 
de les preses i presos polítics i el lliu-
re retorn de les persones exiliades. 
La proposta va tirar endavant amb 
l’abstenció de l’equip de govern i el 
vot favorable d’ERC, Decidim i PDe-
CAT. L’alcalde va subratllar que el 
seu grup ja havia  manifestat el seu 
suport als acords que establia la 
moció però discrepaven de l’expo-
sició de motius, raó per la qual s’hi 
van abstenir.  

 J.G.

aCOrDS PriNCiPaLS

“vessant política”.  Homet va criti-
car que “s’ha generat un superàvit 
per poder fer despesa en obra pú-
blica l’últim any de mandat” i, en 
canvi, “s’han deixat de fer coses a 
canvi de tenir aquests romanents 
per a obra pública”. El portaveu 
d’ERC també va dir que la liquida-
ció del pressupost mostra un equip 
de govern “amb manca de visió i 
d’organització”. 

Decidim també s’hi va sumar a 
les crítiques. La seva portaveu, Bet 
Tena, va criticar que es generi “un 
superàvit que no es pot destinar 
al benestar de les persones” i que, 
per tant, “o el pressupost no s’ha 
executat correctament o s’ha fet 
una pressió fiscal massa elevada”.  
Sobre la crítica de Bet Tena, Gimé-
nez va manifestar que “tant de bo 
es pogués aplicar el romanent en 
altres qüestions que no siguin in-
versions de finançament sosteni-
bles”, tal com marca la llei de règim 
local, però que les obres que s’han fet 
als carrers eren “molt necessàries”.

moció de suport a l’1-o

L’altre gran punt aprovat en el ple de 
setembre va ser una moció presen-
tada per ERC sobre la commemo-
ració del primer aniversari de l’1-0. 
Segons va detallar el regidor Josep 
Maria Calaf, la proposta reconeix “la 
tasca de les persones que varen fer 
possible la celebració del referèn-
dum de l’1 d’octubre de 2017 i que 
hi van participar activament per 
poder donar veu al poble de Cata-
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CiUtaDaNS |  ElEccionS MunicipalS

L’Agrupació de Castellar/Sentmenat  ha presentat públi-
cament la seva nova Junta amb l’objectiu de “consolidar 
el partit en el municipi” i treballar per  aconseguir “fer ar-
ribar als ciutadans el nostre projecte”, segons ha comuni-
cat la formació a principis de setmana. Ciutadans de Caste-
llar es mostren “convençuts” que la seva proposta política 
serà de gran interès per a la població de Castellar, municipi 
en el qual encara no han aconseguit representació institu-
cional al ple. 
Segons el comunicat de Ciutadans, la nova Junta està a 
la disposició de tots els veïns i oberta a rebre els suggeri-
ments i inquietuds ja sigui a través de les xarxes o amb la 
presència que, de forma regular, aniran realitzant a peu de 
Carrer en les seves carpes informatives i amb la campanya 
“Ciutadans t’escolta”.
La nova junta està formada per, d’esquerra a dreta, Shay-
la Santos, responsable de xarxes, Jaime de Roa, responsa-
ble de logística, José Rosales, coordinador-portaveu, José 
Peñalver, responsable política municipal i Elisenda Egea, 
secretaria.  ||  redacció

Nova Junta Directiva de
Ciutadans a Castellar

El PP de Castellar del Vallès ha demanat a 
l’Ajuntament que “reubiqui aquells con-
tenidors de brossa que per la seva situ-
ació disminueixen la visibilitat i supo-
sen un risc d’accidentper a vianants i 
conductors”, assenyala en una nota de 
premsa el responsable de comunicació 
del partit, Agustí Bernad. En concret, el 
PP es refereix als contenidors ubicats a la 
cruïlla entre els carrers Tarragona i Pe-
drissos, la ubicació dels quals “suposa 
un obstacle per a la visió i que ha pro-
vocat ja  algun ensurt”.

El PP de Castellar ha subratllat que 
aquesta reclamació es presenta a instàn-
cies de les queixes dels mateixos veïns  de 

El pp demana que es 
reubiquin contenidors

Contenidors ubicats a la cruïlla entre els carrers tarragona i Pedrissos.  || cedida

La formació local Castellar en 
Comú es mostra partidari de cons-
truir una candidatura que “reunei-
xi  el bloc d’esquerres del municipi i 
que tingui la capacitat de transme-
tre un projecte progressista als qui 
encara no estan convençuts”. Se-
gons diuen en un comunicat, estan 
disposats a fer “els encaixos ne-
cessaris per sumar el més possi-
ble” i, per això, informen que ja han 
començat a tenir els primers con-
tactes amb altres forces políti-
ques “per intentar aconseguir una 
candidatura àmplia en benefici de 
Castellar”. Els membres de Caste-
llar en Comú consideren que tenen 
la responsabilitat “de  sumar amb 
d’altres formacions polítiques que 
falten” en una candidatura trans-
versal del bloc de l’esquerra caste-
llarenca “per assegurar que ni un 
vot es perd en aquelles candida-
tures que volen una societat frag-
mentada i dividia en dos blocs”.
Cal recordar que aquesta formació 
política no va participar a les elecci-
ons municipals anteriors.
 En aquell moment es va crear una 
candidatura de confluència sota el 
nom de Decidim que agrupava L’Al-
traveu, membres de Podem i Pro-
cés Constituent i ICV va presentar 
la seva candidatura.   ||  redacció

Ofereixen 
construir una 
candidatura amb 
forces d’esquerres 
de la vila

CaStELLar EN COMÚ | 
ElEccionS MunicipalS

BrEUS
via PÚBLiCa | Mobilitat

la zona que “des de fa temps alerten del 
perill d’accidents que representen els 
contenidors en aquesta cruïlla”.  Per 
això, els populars demanen al consistori 
que “escolti els veïns, garanteixi la seva 
seguretat  i corregeixi aquesta situa-
ció abans d’haver de  amentar conse-
qüències  més greus”.

Bernad ha demanat que aquesta pe-
tició de canvi d’ubicació es faci amb altres 
contenidors on també hi hagi un perill po-
tencial.  Per al PP de Castellar es tracta 
d’una solución senzilla que “requereix 
només de voluntat política, però que re-
clama una actuació urgent en benefici 
de la seguretat del veïnat”.  ||  redacció

afirma que alguns afecten la visibilitat als carrers
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Els tres germans 
van néixer el 31 
d’agost al parc taulí 
i van sortir-ne el 
19 de setembre

La Martina, la Mia i l’Unay són tri-
gèmins castellarencs que des del 19 
de setembre ja es troben a casa seva 
amb els seus pares, la Cristina Soto 
i el Joel Torres. Amb aquests naixe-
ments, Castellar compta amb set 
casos de trigèmins amb edats que 
van dels 10 fins als 45 anys. 

La Cristina, que va seguir un 
procés d’inseminació a Manresa, va 
coincidir amb dos metges  del Taulí 
en un centre privat de Sabadell i li 
van dir que “aquest embaràs de 
trigèmins seria recomanable que 
me’l portessin des del Taulí”. 

De fet, el part de trigèmins 
és prematur i han de néixer com a 
màxim a les 35 setmanes. “A mi m’ho 
van voler aguantar el màxim pos-
sible però el que passa és que vaig 
tenir una infecció en sang poc des-
prés de la setmana 33 i van veure 

Martina, Mia i unay, nous trigèmins castellarencs
faMÍLia | natalici

que era urgent treure els nens”, 
constata la Cristina.  Li havien de 
practicar una cesària a la setmana 
34, però la mare ja estava ingressa-
da a l’hospital des de la setmana 24 
amb medicació per aturar les con-
traccions.

Ja a casa, a l’hora d’alimen-
tar-los, els nens mengen cada tres 
hores. A les preses de les 21, 24 h de 
la nit i 3 i 6 de la matinada, la Mar-
tina, la Mia i l’Unay prenen llet en 
pols “perquè aguanten més i jo 
puc tenir llet meva per les preses 
del dia”, assegura la Cristina. En 
una setmana d’estar a casa, els na-
dons ja han guanyat entre 300 i 350 
grams de pes. L’arribada dels tri-
gèmins ha alterat una mica l’ordre 
a la vida de la Cristina i el Joel: “Tot 
té el seu horari, cada tres hores 
han de menjar, has de marxar de 
casa amb moltes preses, tenen els 
seus horaris de bany...”. Tot i això, 
la Cristina reconeix que “són molt 
bons nens”.

A casa, els nens dormen en dos 
bressols que s’han ajuntat perquè 
“des del departament de neonato-
logia de l’hospital ens ho van reco-
manar” . A l’habitació, cada nen té 
el seu propi cabàs.  || j. riusUna imatge de la Martina, la Mia i l’Unay en un bressol de l’hospital Parc taulí.  ||  corporació sanitària parc taulí



DEL 28 DE sEtEmbrE AL 04 D’octubrE DE 201808

actualitat

Òscar Cardona conduirà la nova temporada de La Carpeta de l’avi. || m.antÚneZ

La figura de Pompeu fabra protagonitzarà la primera xerrada de L’aula.  || cedida

ràDiO CaStELLar |
noVa tEMporada

‘La Carpeta 
de l’Avi’ 
es renova
La nova temporada de Ràdio Castellar, 
que arrencarà el pròxim dilluns, 1 d’oc-
tubre, arriba amb algunes novetats a la 
seva graella. La més important, i que ja 
està en marxa des del passat 12 de se-
tembre, és la producció del magazín de 
tarda ‘Connectats’, que l’emissora mu-

nicipal fa en col·laboració amb Cugat.
cat, Ràdio Sabadell, Ràdio Terrassa, 
Badalona Ràdio i El Prat Ràdio. 

Dins de la línia de continuï-
tat de la majoria de programes de 
l’emissora, destaca l’aposta de reno-
vació d’una dels programes degans 
de Ràdio Castellar, ‘La carpeta de 
l’avi’. Aquest espai, produït per l’en-
titat del Casal Catalunya, adreçat a 
la gent gran de la vila vol apostar per 
una renovació a fons, segons ha expli-
cat la presidenta del Casal Catalunya, 
Montse Da Silva. Aquesta tempora-
da 2018/19 s’estrena al capdavant del 
programa Òscar Cardona, una veu ja 
coneguda a l’antena de Ràdio Caste-
llar on ja fa anys que condueix el pro-

grama ‘Les nits de Castellar’, i que té 
l’objectiu de donar una nova empeta 
al programa, que es continuarà eme-
tent el divendres a les 11 h del matí.

De la resta de novetats, també 
destaca l’estrena del magazín jove 
‘Muts i a la gàbia’, que conduirà el 
castellarenc Roger Rams els dimarts 
a les 22 hores. Aquesta temporada, 
l’emissora també renovarà els progra-
mes musicals amb la inclusió d’una 
espai els divendres a les 22 hores de-
dicat a la música de ball a càrrec del 
DJ local Alessandro. El programa 
es diu ‘Together to Infinity’   i ja s’ha 
emès durant els mesos d’estiu i en 
col·laboració amb Pure Ibiza Radio 
& Ibiza in the City.  ||  redacció

La conferència Els dos projectes de 
Pompeu Fabra , que oferirà el doctor 
en Filologia Catalana i escriptor, David 
Paloma, inaugurarà el curs de L’Aula 
d’Extensió Universitària de Castellar. 
Serà el proper dimarts, a partir de les 
18 hores, a l’Auditori d’El Mirador. La 
xerrada s’emmarca en la programa-
ció d’actes de l’Any Pompeu Fabra. 

Aquest és el primer curs que co-
manda la renovada junta de l’entitat 
amb Anton Carbonell al capdavant, 
com a president. “Volem donar con-
tinuïtat amb la bona feina feta per 

El filòleg david paloma inaugura el curs de l’aula 
El ponent oferirà el 
proper dimarts una 
xerrada a l’auditori 
sobre pompeu Fabra

la junta anterior”, remarca Carbo-
nell. La nova executiva té com a full 
de ruta reivindicar “la formació cul-
tural com una eina per a l’enriqui-
ment de les persones, en una etapa 
de la vida que ha de ser per a tothom 
de plenitud humana, ben lluny de la 
inactivitat i del conformisme”, afe-
geix el nou president. En aquest sentit, 
Carbonell reconeix que la nova etapa 
de L’Aula passa per compartir “l’en-
tusiasme per una educació huma-
nística, basada en el coneixement 
i en la sensibilitat, que sabem que 
ens farà més bones persones, ober-
tes a la tolerància i al sentit crític”. 

Quant a les novetats del curs, 
un dels  pals de paller de L’Aula serà 
el foment de la lectura. L’entitat, que 
ja suma 438 socis, ha arribat a un 
acord amb les llibreries Nobel, Va-
llès i La Centraleta, i també amb la 

fOrMaCió | aula d’ExtEnSió uniVErSitària

Biblioteca Antoni Tort. Així, les lli-
breries oferiran material sobre la te-
màtica o els autors que protagonit-
zin les xerrades, amb un descompte 
per als socis de L’Aula. D’altra banda, 
la Biblioteca Municipal exposarà un 
recull bibliogràfic que també estarà 
relacionat amb la programació set-
manal de l’entitat.

Finalment, pel que fa al primer 
trimestre del curs de L’Aula, a més de 
Pompeu Fabra, també s’homenatja-
ran altres personalitats com Leonard 
Bernstein, Maria Aurèlia Capmany, 
Montserrat Roig o Manuel de Pedro-
lo. En referència als ponents, l’Audi-
tori Municipal rebrà la visita de la pe-
riodista Lídia Herèdia, el dramaturg 
Sergi Belbel, el científic castellarenc 
Lluís Font, l’escriptor Antoni Dalma-
ses o el polític Josep-Lluís Carod-Ro-
vira.  ||  rocio gómeZ 
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Fent passes cap a una mobilitat sostenible

Els participants del Camina i fes salut abans de començar la caminada|| q. pascual

Nenes i nens de 4t de primària de l’escola Sant Esteve durant la part pràctica del taller d’educació viària i ambiental.|| q. pascual

Que la nostra manera de moure’ns 
ha canviat en les darreres dècades és 
evident. Si als anys 60 del segle passat 
es popularitzava el vehicle privat, en 
aquests moments, el present, i sobre-
tot el futur és el cotxe elèctric.

També ha evolucionat la mane-
ra de desplaçar-se en vehicles sense 
motor. A peu, a cavall, en bicicleta i ara, 
també, en patinet. D’aquesta evolució 
i de com adaptar-se és precisament al-
guns dels temes que es tracten a les ac-
tivitats que es duen a terme a la Set-
mana Europea de la Mobilitat, que se 
celebra aquesta setmana. Uns 250 
alumnes de 4t de primària de totes les 
escoles de Castellar, com ja és habitual, 
han realitzat un taller d’educació viària 
i ambiental, una activitat que compta 
amb la col·laboració de la Policia Local. 
La Sònia, una de les agents encarrega-
des d’ensenyar els nens i nenes com han 
d’anar d’una manera segura pel carrer, 
assegura que a més de la normativa 
que ha de tenir en compte el vianant, 
també adquireixen nocions de soste-
nibilitat i medi ambient: “Dividim el 
taller en dues parts. A la primera, a 
la teòrica, parlem dels vehicles que 
no contaminen, incorporem també 
els elèctrics i els hi expliquem com 
han d’anar dins del vehicle i també 
com s’han de comportar com a via-
nants, tant si van a peu, com en bici 
i ara també en patí, que és un pro-
blema afegit, perquè darrerament 
s’ha posat de moda”, explica l’agent. 

A la part pràctica, els alumnes 

tallers d’educació viària i una caminada, activitats en el marc de la Setmana de la Mobilitat

  Cristina Domene surten al carrer, amb un plànol d’iti-
nerari per on passaran i uns avisos 
que lliuren als vehicles que estan mal 
aparcats o a la gent que té un compor-
tament incívic: “Si veiem algú fent 
una acció incívica, els hi hem de dir, 
però amb molt de respecte i educa-
ció”, ha explicat el Ferran, alumne de 
4t de l’escola Sant Esteve. Al carrer, els 
nens anaven amb els ulls ben oberts: 
“Hem trobat grafits que s’han fet 
sense demanar permís a l’ajunta-
ment, forats a les voreres i plàs-
tics per terra, i això a la gent no li 
agrada perquè els fa fàstic”, diu la 
Júlia, companya de classe del Ferran. 

A la mateixa hora que les nenes 
i els nens del Sant Esteve estaven 
analitzant l’espai públic de Castellar, 
un altre grup, d’una altra generació, 
voltava també per Castellar. Una cin-
quantena de persones participaven 
del cicle Camina i fes salut, que inau-
gurava el curs 2018-2019 celebrant la 
Setmana Europea de la Mobilitat.

Tot i que la caminada comença, 
oficialment, a les 9.30, un quart d’hora 
abans ja hi havia gent esperant. Les 
ganes de retrobar-se després de l’es-
tiu es palpaven a l’ambient. La Mari 
Carmen Pérez és la primera vegada 
que hi participa: “La doctora em va 
dir que em convenia caminar, sobre-
tot perquè estic operada de l’esque-
na, i em va proposar aquesta activi-
tat. Com sola no hi vaig, he pensat 
que d’aquesta manera m’animaré a 
fer exercici”. D’altres, en cavi, en són 
veterans, com l’Antonio Raya: “Vaig 
ser un dels primers, fa cinc anys. 
M’agrada molt, no només perquè 

SEtMaNa EUrOPEa | coMbina i Mou-tE!

medicalitzar-lo i oferir-lo altres al-
ternatives, com aquesta de la cami-
nada, per millorar la seva salut”. 

En aquesta activitat, les diferèn-
cies entre participants no existeixen. 
Aquí rau el seu èxit. “En el centenar 
de persones que tenim apuntades al 
Camina i fes salut hi ha de tot. Gent 
amb diabetis, colesterol, tenim per-
sones amb ganes de fer una activi-
tat social i també persones amb pro-
blemàtica de salut mental, alguna 
d’elles servera, que incorporats en 
el grup porten a terme una activi-
tat normalitzada amb altres per-
sones”, ha explicat Joan Elvira, cap 
de Salut de l’Ajuntament.

“Combina i mou-te!” és el lema 
d’enguany de la Setmana Europea de 
la Mobilitat, que promou la utilització 
de diferents mitjans de transport.  

cada dimecres fem exercici i vol-
tem per Castellar, sinó trobar-te 
amb altra gent. Després de la cami-
nada, sempre fem un cafè”.

Socialitzar és un altre dels pro-
pòsits d’aquesta activitat. La Maria 
José Fernández ve des de Sabadell. 
Després de tants anys, s’ha creat un 
grup que també es reuneixen per ca-
minar els diumenges: “Durant tot 
l’estiu hem quedat els dimecres i els 
diumenges, a les 7 del matí per anar 
a caminar. S’ha creat una amistat 
molt maca”. 

La treballadora social del CAP 
Plácida López recorda que aquest pro-
jecte forma part d’un programa muni-
cipal comunitari que pretén fer salut 
des de diferents àmbits, no només des 
del centre de salut: “Sempre que és 
possible en un pacient, intentem no 
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 Junts per Castellar

 Decidim Castellar

ls moments impor-
tants són aquells que 
defineixen les perso-
nes. Aquells moments 
on surt el millor i el pit-

jor de cadascú. En definitiva, surt l’es-
sència, la realitat de cada individu.A 
Catalunya, aquests darrers temps, 
amb la repressió política, policial, ju-
dicial i mediàtica que hem sofert, hem 
vist la veritable cara de molta gent.I 
ha estat particularment la qüestió 
dels presos polítics la que ha desem-
mascarat molt clarament la cara real 
dels nostres polítics.
Pel què fa a PP o Ciudadanos, cap sor-
presa. Ja ens coneixem de fa temps. 
D’entrada, neguen la condició de pre-
sos polítics, i de sortida, demanen la 
màxima pena, sense possibilitat d’in-

n el Ple de l’Ajun-
tament de dimarts 
passat, s’ha aprovat 
l’Estat de Comptes Ge-
neral de 2017, derivat 

del Pressuspost  Municipal de 2017.
Decidim en el seu moment va votar 
en contra d’aquest Pressupost i en 

E

E

Presos polítics: Dignitat 
contra misèria moral

Estat de Comptes 
general 2017

dult. Afortunadament, els ajusticia-
ments a la plaça pública, les lapidaci-
ons i la crema d’heretges ja han sortit 
del catàleg, i es conformen amb de-
manar-los 30 anys de presó. 
El conglomerat Comuns / Podem 
/ ICV ha mostrat unes actituds di-
verses, (quan no directament inco-
herents) que sovint s’han traduït en 
esbatussades sonores a través de les 
xarxes socials. Des de la dignitat d’Al-
bano Dante Fachín o Jaume Asens 
fins a la vergonya de Joan Coscubi-
ela o Marc Bertomeu, passant per 
la incoherència d’Ada Colau o d’Eli-
senda Alemany. 
Per la seva banda, el PSC ha hagut 
de tornar a un clàssic: dir una cosa a 
Catalunya i la contrària a Espanya.  
I, quan ha intentat sortir a l’estran-
ger, ha estat pitjor: Josep Borrell va 
intentar explicar-se en una entre-
vista per a la BBC i, poc acostumat 
a tractar amb periodistes incisius, va 
aconseguir ficar-se en tots els bassals 
possibles. En aquests moments, con-

tinua la seva triomfal gira mundial, 
amb grans èxits diplomàtics com el 
conflicte generat amb Hongria, i amb 
moments memorables, com quan a 
Nova York, va haver d’admetre que no 
es podia lluitar contra les imatges de 
policia espanyola atonyinant votants.
Teresa Cunillera, la Delegada del Go-
bierno a Catalunya (és a dir, la suc-
cessora d’Enric Millo) va ser incapaç 
de donar una explicació convincent 
sobre l’enviament de 600 antiava-
lots de la policia espanyola i la guar-
dia civil a Catalunya per la Diada. 
Seguidament, va dir que era par-
tidària de demanar l’indult per als 
presos polítics. És a dir, ja els dona 
per condemnats...
Però sense cap mena de dubte, la 
màxima expressió de misèria moral 
ha vingut a càrrec de Miquel Iceta. 
Ja durant el debat televisiu previ a 
les eleccions del 21-D, se’l va poder 
veure fent el fotetes, juntament amb 
Inés Arrimadas, sobre la situació de 
Jordi Turull. Més endavant va afir- continua a la pàgina 11

En bastants carrers del municipi hi ha pals que suporten cables elèctrics o 
fanals situats al bell mig de la vorera, dificultant el pas dels vianants i impe-
dint el pas de persones que vagin amb cadira de rodes o cotxet. Un d’aquests 
punts és el carrer Barcelona, entre la farmàcia i l’oficina bancària. 
La solució més encertada seria engegar un pla a nivell municipal buscant 
alternatives per passar el cablejat eliminant aquest pals elèctrics. Com 
què això requereix un estudi ben fet, pensem que per alleugerir els proble-
mes que causen, l’Ajuntament podria posar-hi remei sense massa cost. En 
el cas concret del carrer Barcelona, des de Castellar Accessible proposem 
una solució senzilla, recréixer la vorera per permetre circular amb como-
ditat. Al carrer Dr. Rovira, just davant d’una escola de música ens trobem 
amb un cas semblant.
Fem que la via pública sigui accessible per a tothom!  || castellar accessible

Pals a les voreres

fOtO DE La SEtMaNa

El proper dilluns farà un any de la 
celebració del Referèndum d’auto-
determinació de l’1 d’octubre. Des de 
la CUP Castellar volem reivindicar 
aquell dia com la demostració d’em-
poderament popular més gran viscu-
da en els últims anys al nostre país.
El poble de Catalunya va demostrar 
que unit i pacíficament, pot aconse-
guir tot allò que es proposi, i així es 
va manifestar, portant a terme un 
referèndum, malgrat totes les tra-
ves i impediments viscuts els dies 
previs, i la injustificada i indiscrimi-
nada violència exercida pels cossos 
repressius de l’Estat contra la po-
blació que va defensar els centres 
de votació amb els seus cossos de 
forma pacífica però reivindicativa.
És per aquest motiu, que per sobre 
de denunciar una vegada més l’enor-
me repressió de l’Estat, volem des-
tacar l’actitud, la valentia i la dig-
nitat de tot un poble, que es va unir 
sense fissures per defensar un dels 
drets més bàsics i fonamentals, com 
és l’exercici del dret a vot.
Des de la CUP Castellar creiem que 
això va ser una enorme victòria po-
pular que s’ha de recordar d’una ma-
nera reivindicativa, i ens ha de servir 
d’exemple per mantenir viva la llui-
ta per l’assoliment de la República 
Catalana. Des de la CUP de Caste-
llar no creiem que va ser una derro-
ta política amb totes les seves con-

La família Alberola i Calvo agraeix 
totes les mostres de suport, respec-
te i carinyo rebudes tant per part 
de veïns, Ajuntament  i Amics de 
la vila de Castellar del Vallés com 
d’arreu pel traspàs del nostre fill, 
germà, “tiet”, cosí i nebot Pere i del 
nostre net,  nebot i cosí. 
L’últim adeu serà avui dia 
28/09/2018 a les 17 hores al tana-
tori de Castellar. Tanatori obert 
durant les hores prèvies.

La CUP Castellar 
reivindica l’1 d’octubre

Notificació 
de la família 
Alberola i Calvo

 Cup Castellar

  família alberola i Calvo

Des de finals d’agost a tots els qui 
us trobàvem, Mercè i Josep, ens co-

Recordant la Mercè 
Tutusaus

 Coral Xiribec

mar que, tot i que no havia visitat els 
presos, sí que s’havia posat en con-
tacte amb les seves famílies – cosa 
que ha estat desmentida pels fami-
liars delspresos. 
Iceta ha afirmat que els presos ja sa-
bien a què s’exposaven. Sí, ho sabien. 
Igual com ho sabia Rosa Parks quan 
va negar-se a cedir el seu seient de 
l’autobús  a un home blanc. O com ho 
sabia Nelson Mandela. O com sabien 
a què s’exposaven aquells membres 
del Front d’Alliberament Gai que van 
patir persecució, pallisses i presó en 
la seva lluita per la llibertat sexual. 
Poc abans de la Diada, Iceta va afir-
mar que una manifestació multitu-
dinària enrariria l’ambient i podria 
influir negativament en la decisió 
judicial sobre els presos. I, de mo-
ment, l’últim i lamentable episodi en 
aquest esperpent pervers ha tingut 
lloc aquest darrer cap de setmana 
durant la Festa de la Rosa. Davant 
un públic intel·lectualment indefens, 
i cada any més escàs, Iceta va tornar 

a fer mofa dels presos, justificant el 
seu empresonament i acusant-los 
d’haver perdut el cap.
Un dia, ben aviat, els presos polítics 
seran lliures. I no voldrem cap ven-
jança. Però tindrem memòria.

seqüències . Per això aquest primer 
any ha de servir per reivindicar. I 
també per recordar a la classe diri-
gent del nostre país, que no pot se-
guir dilatant més la implementació 
del mandat popular sorgit del resul-
tat de les urnes aquell 1-0, i ratificat 
en les eleccions imposades del 21-D. 
Entenem que davant l’enorme con-
text de repressió de l’Estat, amb 
presos polítics, exiliats, violència 
i múltiples vulneracions de drets 
humans, l’única resposta efectiva 
per assolir la llibertat és no donar el 
braç a tòrcer, com va fer tot el poble 
català el dia 1 d’octubre, que no es 
va moure ni un pam de davant les 
seus electorals i així va impedir el 
sabotatge del Referèndum i l’espo-
li de moltes urnes.
Exigim uns polítics dignes del seu 
poble, que no tinguin por de com-
plir amb el mandat popular, i que 
estiguin disposats a arribar fins al 
final com va fer el poble català en la 
defensa del Referèndum.
Agrair finalment a totes les perso-
nes que van participar i fer possible 
aquell 1-O, i que han mantingut viva 
la seva essència a cada poble, barri i 
carrer. Per una celebració sobirana i 
reivindicativa del poble. Els carrers 
seran sempre nostres!!

mentàveu les ganes i la il·lusió amb 
que esperàveu tornar a començar 
els assajos. Per vosaltres la coral 
era part important de la vostra vida. 
Sempre amb el compromís de ser-
hi malgrat les dificultats. Si un dia 
no podíeu venir era per motius més 
que justificats. Dijous passat vam 
assajar com sempre i res ens feia 
pensar que aquest proper dijous tu 
ja no hi series.
Gràcies, Mercè, per compartir amb 
nosaltres la teva senzillesa i discre-
ció. Mai et vas fer sentir més que els 
altres, però pots estar segura que 
en el nostre cor sempre trobarem 
a faltar la nota de la teva veu per fer 
aquell acord perfecte que cal per un 
bon final. I tal com diu en Llach: sen-
zillament se’n va la vida.
Fins sempre, Mercè.
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 ferran rebollo *

illuns que ve celebrem 
el primer aniversari de 
l’1 d’Octubre. Celebrem 
el triomf de la Democrà-D

I vam votar

e mica en mica 
ha anat creixent 
la muntanyeta de 
guano que les ore-
netes van diposi-
tant  damunt  la vi-
sera del porxo. 

L’evidència d’aquesta funció fisi-
ològica universal —de fer deposi-
cions—, confirma en el cas de les 
orenetes la seva presència des de 
la primavera. Diuen que: la prima-
vera la sang altera, però afortuna-
dament, tal com està tot plegat, 
això no s’acompleix fil per randa, 
salvant potser l’alteració tempe-
ramental del centre geomètric del 
cos que, per raons d’edat, a més 
d’un l’arribada d’aquesta estació 
ens proporciona  motivacions per 
anar empenyent el carro.
A la muntanyeta de guano s’hi han 
afegit les closquetes dels ous eclo-
sionats que han donat llum a noves 
orenetes castellarenques. Benvin-
gudes siguin. No els hi conec cap 
tret negatiu encara que, en ocasi-
ons, el seu xiuxiueig tot just a l’al-
ba s’infiltri en el regne de Morfeo 
i amenaci amb enviar el desper-
tador a l’atur.
Aquestes simpàtiques aus sembla 
que tornen als mateixos nius d’un 
any per l’altre i en recomponen les 

  reciclatge. || joan mundet

Reciclatge

D
PLaÇa MaJOr

MiQUEL raMOS
Pintor

 ignasi Giménez*

quest diumenge tenim 
cita obligada a les 
18.30 hores a l’Audi-
tori Municipal Miquel 
Pont, on la Coral Pas a 
Pas ens oferirà el con-

cert titulat On air. 
La formació, creada el 2012 per 

A
Bona feina, 
Coral Pas a Pas!

membres de diferents associacions 
de persones amb diversitat funcional 
de la vila (Suport Castellar, Adips i 
Dismòbil) presenta ara la seva darre-
ra producció. És una boníssima oca-
sió per veure el talent d’aquest grup 
excel·lent de cantants de Castellar.
No es tracta només d’un projecte 
que busca la superació de persones 
amb diversitat funcional, sinó que 
és sobretot un projecte que perse-
gueix oferir bona música. Una pro-
posta que busca que el públic gau-
deixi d’un bon concert. Per això tots 
els seus components s’esforcen al 
màxim als assajos i ho donen tot 
durant l’actuació.
La directora i impulsora del pro-
jecte, Clara Martí, afirmava en una 
entrevista publicada a L’Actual que 
més enllà de si els seus components 
canten més o menys bé, aquesta és 
una coral que sap transmetre emo-
cions. Aquesta màgia, capaç de sor-
prendre les persones que l’escolten 
per primera vegada, és el valor més 
important dels concerts de la Coral 
Pas a Pas.
Estic convençut que el concert de 
diumenge serà un èxit i que el pú-
blic gaudirà plenament de la bona 
música. Això serà possible gràcies 
a la constància dels cantaires de la 
coral i a la bona feina de la seva di-
rectora. Gràcies a tots i a totes per 
representar tan bé a la nostra vila.
Continueu amb el projecte. Vosal-
tres i gent com vosaltres, sou els mi-
llors representats de la nostra vila. 
Diumenge hem d’omplir l’Auditori!
*alcalde
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parts que les inclemències de  l’hi-
vern hi hagin pogut fer.
Enguany s’han meravellat sobre-
volant les novetats de la nostra 
vila: noves zones de vianants d’un 
sol nivell,  repintat i actualització 
de la senyalització vial, millores 
de l’asfalt, també l’arranjament 
de camins forestals... A veure qui-
nes millores els podrem ensenyar 
a la seva tornada, la primavera del 

2019. Tenim prou projectes engres-
cadors com per aconseguir la fide-
lització de la seva visita.
A finals de l’estiu, totes aquestes 
orenetes tant les forasteres com 
les nadiues, tancaran simbòlica-
ment la porta dels seus nius i en 
grans bandades  marxaran tot per-
seguint climes més càlids. Apart 
de l’espectacle encisador del seu 
gràcil vol, i d’haver-nos lliurat de 

milers de mosquits —i per tant, de 
les seves més que molestes pica-
des—, ens deixaran un bon present 
de guano en forma de flam que, en 
retirar-lo, l’aprofitarem per adobar 
els rosers i altres companys vege-
tals del jardí.
Aquestes plantes, ben alimentades, 
l’any que ve podran fer una rebuda 
plena de colors i agradables fragànci-
es a la seves altruistes benefactores.                   

Aquestes simpàtiques 
aus sembla que
 tornen als mateixos 
nius d’un any 
per l’altre

coherència també dimarts va votar 
en contra de l’Estat de Comptes que 
es va presentar.
Però també va votar en contra perquè 
es va dir que hi ha hagut un superávit 
de 1.017.000 €, que com ja sabem han 
estat destinats a inversions de car-
rers i places,  segons la Llei Orgàni-
ca 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Finan-
cera del Govern del Partit Popular.
Però si tenim un superàvit tan elevat 
d’ 1.017.000 € es deu segurament a dos 
motius, o que no s’han executat totes 
les partides pressupostades o que es 
va fer un pressupost amb una pres-
sió fiscal massa elevada.
No ens val dir que s’han recaptat els 
100 % dels impostos i que s’han rebut 
subvencions, perquè el destí dels im-
postos tenien partides a executar i si 
s’han rebut subvencions és perquè 
s’han de destinar a una partida per 
a un servei concret.
Per tant, no podem estar d’acord amb 
un Estat de Comptes derivat d’un 
pressupost que genera un superàvit 
que no es pot destinar al benestar de 
les persones i que deriva d’una pres-
sió fiscal no adequada.
Valorem positivament la tasca tècni-
ca  que s’ha dut a terme per sanejar 
els comptes atès el gran deute públic 
que tenia aquest Ajuntament, però 
també veiem la manca d’ una aposta 
clara en l’elaboració dels pressupos-
tos per una economia que posi en el 
centre a les persones.
A tall d’exemple es veu en  l’Estat de 
Comptes: Primer, per acondiciona-

ment de l’ espai públic i vies públi-
ques estava pressupostat 250.000  €
i la inversió definitiva ha estat de 
883.819,17 €.
Segon, per l’acondicionament de car-
rers i places s’havia pressupostat 
0 € i s’ha invertit amb el superàvit 
881.000 €.
Tercer, en la partida presupostada 
per a subvencions a la contractació es 
van destinar 40.000 € i només s’han 
executat 6.413 €.
Un altre exemple, per Cooperació al 
desenvolupament es van pressupos-
tar 3.000 € i la inversió ha estat de 0 €.
També es van pressupostar  25.000 € 
pel Pla de suport a acollida població 
refugiada i la inversió ha estat de 0 €, 
potser si hi havia voluntat de donar 
suport segurament s’hauria trobat 
la fórmula per fer arribar aquests 
diners als refugiats.
Bé, són exemples que hem pogut ob-
servar en aquest Estat de Comptes 
General que s’aprovat i que Decidim 
va votar en contra, perquè entenem 
que corresponen a un pressupost de-
sajustat que genera un superàvit, el 
qual no podem destinar a allò que pot 
interessar a la ciutadania.

dels NO. És gràcies a la ciutadania 
que d’una manera endreçada, cívi-
ca, pacifica i anònima va fer possible 
que els col·legis estiguessin oberts, 
que hi hagués urnes, paperetes en 
tots els col·legis. I vam votar.
Una ciutadania ben organitzada, re-
unions clandestines, transports d’ur-
nes i paperetes arreu del territori, 
organització de les meses (presiden-
tes, vocals...), nit del 30 dormint als 
col·legis preparant activitats, i so-
bretot sobretot mirades de compli-
citat, mirades d’il·lusió, alegria, en-
tusiasme, incertesa, també tristor, 
ràbia i plors en veure les imatges de 
l’1-0 de les brutals agressions polici-
als. Tots aquests sentiments i com-
plicitats, són els que ens va fer més 
forts. Era i va ser el triomf de tots i 
totes. I vam votar.
És per això que el dilluns 1-O, ce-
lebrem i cridem ben i ben fort que 
“vam votar”.
* regidor d’ErC

cia,  “vam votar”.
I vam votar quin futur volem per a Ca-
talunya, malgrat els impediments de 
l’Estat Espanyol. Uns impediments 
que van començar amb les contun-
dents declaracions per part del Go-
vern Espanyol dient que el Referèn-
dum no es duria a terme, ells no ho 
permetrien, com ho volien impedir?
Feia ja setmanes que tant la Guàrdia 
Civil com la Policia Nacional, rastre-
javen el territori per tal de poder se-
grestar les “Urnes i les Paperetes”, 
no van trobar cap urna de les 6.500, 
i van estar presents en tots els col-
legis electorals. I vam votar.
La frustració va ser tan gran, que ens 
van enviar via “piolín”, reforços po-
licials, més de 5.000 policies per tal 
actuessin el mateix 1-O, amb la con-
signa de seguir intentant segrestar 
urnes i paperetes. Les urnes i les pa-
peretes van estar presents en tots 
els col·legis electorals. I vam votar.
La frustració anava en augment i 
van decidir d’una manera brutal ato-
nyinar als homes i dones era igual 
que fos gent gran, va haver-hi cen-
tenars de ferits alguns greus, per-
sones que d’una manera cívica i pa-
cifica, eren als col·legis per poder 
exercir el seu dret democràtic de 
votar. I vam votar.
El dia 1-O, hi havia col·legis oberts, 
hi havia urnes, hi havia paperetes, i 
el que és més important, ciutadans 
i ciutadanes, persones que amb va-
lentia i davant de les “porres” varen 
posar el seu cos en nom de la Demo-
cràcia, el Dret a Decidir. És gràcies 
a tots i totes, tant els del SÍ com els 
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actualitat

dos lectors han fet arribar a la redacció de l’actual dues fotografies curioses 
relacionades amb la tardor. una, feta a bigues i riells, reprodueix la trobada 
d’una peculiar pastanaga i l’laltra, a rasos de peguera és dels primers cistells 
amb rovellons i camagrocs de la temporada.  || j.m. sáiZ -a. sáncheZ

tarDOr | FotoS

Els primers fruits de la tardor

El Centre Excursionista de Cas-
tellar, La Pedra Fina i Cal Gorina 
han convocat el Primer Concurs 
de Ratafia Casolana L’Estevet, 
un certamen obert a la partici-
pació de totes les persones que 
elaboren ratafia casolana, reco-
neixent l’afició de moltes perso-
nes de Castellar que, anualment, 
recol·lecten per Sant Joan, filtren 
per Santa Maria i tasten per Tots 
Sants. L’objectiu del concurs con-
sisteix a fomentar l’elaboració 
de ratafia casolana i a destacar 
aquelles que, segons el criteri del 
concurs, siguin considerades les 
millors. L’admissió de ratafies co-
mençarà divendres 19 d’octubre i 
finalitzarà divendres 9 de novem-
bre, a les 14 h.  Entre els requi-
sits que cal seguir hi ha que cada 
concursant podrà presentar una 
única ratafia casolana, exacta-
ment un petricó (més o menys 1/4 
de litre) i s’ha de presentar en un 
envàs de vidre amb tap de suro. 
Els participants han d’incloure 
una nou verda com a ingredient 
indispensable de la ratafia cata-

lana casolana, que aquesta ha 
d’estar elaborada amb base d’ai-
guardent - tot i que també s’ac-
cepten cremes anisades-, que ha 
d’estar elaborada pel participant 
i és una ratafia original seva i que 
no té cap contingut perjudicial o 
que pugui ocasionar lesions. El 
jurat, integrat per cinc persones, 
està format per professionals i 
experts del món del comerç i la 
restauració i membres del CEC. 
Es triaran dues ratafies que ob-
tindran els següents premis: l’ 
Estevet d’or i un lot de produc-
tes de comerços locals i l’Estevet 
de plata i un lot de productes de 
comerços locals. Les ratafies es 
poden lliurar a les entitats orga-
nitzadores de l’activitat. 

El veredicte es farà públic el 
mateix 9 de novembre a les 21 h en 
un acte públic celebrat al local del 
Centre Excursionista de Castellar, 
al carrer Colom s/n.  Les bases 
completes del concurs de ratafia 
casolana L’Estevet es poden con-
sultar al web del Centre Excursi-
onista de Castellar.   ||  redacció

Convoquen el 1r concurs de 
ratafia casolana L’Estevet

ENtitatS | concurS

El certamen està organitzat pel centre 
Excursionista,  la pedra Fina i cal Gorina La Diputació de Barcelona està 

executant uns treballs de mante-
niment de la senyalització horit-
zontal de la carretera BV-1249 al 
seu pas per Castellar del Vallès. 
La carretera  arrenca de la B-124 
en el punt quilomètric 9 i prop del 
sector B de la urbanització Aire-
sol. Se’n separa cap al nord-oest, 
travessa de seguida el Ripoll i en 
quasi un quilòmetre mena al cen-
tre de Sant Feliu del Racó. Des-
prés de travessar diferents punts 
es reintegra en la carretera B-124, 
prop del punt quilomètric 10,8.
Les obres, que tenen una durada 
aproximada de dues setmanes, 
no comportaran cap tall de cir-
culació, tot i que l’empresa que 
les durà a terme, la UTE Tema-
vial, SL – Señales Girod, SL, ha 
informat que el repintat de pas-
sos de vianants, que es realitza-
rà en dues fases, requerirà l’es-
tabliment de pas alternatiu dels 
vehicles.

Un cop comencin les obres, 
l’horari previst dels treballs de 
manteniment de la senyalitza-
ció horitzontal de la carretera 
serà de 8 a 21 hores.  || redacció

Treballs a 
la carretera 
BV-1249

DiPUtaCió | pintura
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“No crec en un únic líder a l’equip”

· Quin és l’objectiu de la nova tem-
porada que comença?
L’objectiu de la temporada no és un 
altre que treballar per consolidar la 
feina que vam iniciar la temporada 
passada, fer un equip fiable i identi-
ficable. Crear una identitat d’equip 
extrapolable a la resta d’equips del 
club. No oblidem mai que aquest 
és un projecte de club, no d’equip. 
Una bona prova és que molts juga-
dors del primer equip s’estan invo-
lucrant molt en els entrenaments de 
la pedrera, i ho han fet a sol·licitud 
pròpia. Això diu molt del que es cre-
uen el projecte. El primer equip per 
això, és la pedra angular del projec-
te i ha de ser la imatge on es mirin 
la resta d’equips. I això, està per 
sobre de la categoria on estem. Evi-
dentment, per a nosaltres és millor 
estar a Copa Catalunya que a Pri-
mera Catalana, però el repte ha de 
seguir sent el mateix.

· Veurem un estil de joc de con-
tinuïtat amb el de la temporada 
passada o canviarà molt?
Treballem per ser un equip alegre 
i que pugui jugar amb una gran in-
tensitat tots els partits. Igual que la 
temporada passada. Però això no és 
fàcil. Han marxat alguns jugadors i 

 albert San andrés

· Ha marxat Marquie Smith. Ja ho 
havia fet i aportat tot a l’equip?
No és una qüestió de si ja ho havia fet 
tot o no. El Marquie ha ajudat molt 
al club en donar aquest impuls en els 
moments inicials d’aquest projecte. 
Ha donat visibilitat al club i ha ge-
nerat alegria i il·lusió dins d’aquest. 
A nosaltres ens hauria agradat que 
continués un any més, però ell també 
tenia uns altres objectius personals i 
s’ha de respectar. De totes maneres, 
l’equip que tenim amb els jugadors 
que hem incorporat i els que continu-
en de l’any passat, faran que l’equip 
sigui sòlid, alegre i divertit de veure. 
D’això estem segurs.

· Qui ha d’agafar el seu relleu i 
serà el líder de l’equip?
Més que agafar el relleu, penso que el 
Marquie ens aportava molt en unes 
facetes del joc i que ara, tindrem més 
repartides. Crec que tenim un equip 
molt més compensat que l’any passat 
i que ens dóna moltes possibilitats.
No crec en un únic líder dins l’equip. 
Tenim una sèrie de lideratges re-
partits aprofitant els punts forts 
de cada jugador tant en l’apartat 
del joc com en l’humà. 

· Què li diries a l’afició per il-
lusionar-la i omplir el Puigverd?
Primer de tot que hem retornat a la 
categoria d’on no hauríem d’haver 
sortit per tradició. I segon, que aquest 
equip treballarà molt fort per trans-
metre moltes emocions a la grada, que 
al final és el que et fa tornar. Necessi-
tem el Puigverd, i això es va veure a la 
fase d’ascens de la temporada passa-
da. Ens hi deixarem la pell i l’ànima, i 
l’equip té molt clar que aquest retorn 
a Copa Catalunya ha de ser l’inici d’un 
nou cicle per aquest club. 

raúl Jodra -al centre- dona instruccions als seus jugadors en un amistós de pretemporada al Pavelló Puigverd. || a. san andrés

hem incorporat uns altres. Tothom 
s’ha d’adaptar però tot i que amb 
matisos, la idea de joc continuarà 
essent la mateixa.

· Què aportaran els nous fit-
xatges arribats aquesta tem-
porada?
Moltes coses. Experiència, tot i la 
joventut dels fitxatges, capacitat 
defensiva i de rebot tant defensiu 
com ofensiu i sobretot la seguretat 
de comptar amb un equip on qual-
sevol pot ser titular i jugar minuts. 

Per tant, competitivitat en tots els 
entrenaments, el que és molt im-
portant per jugar de la manera que 
ho volem fer.

· Pot passar factura a Copa Ca-
talunya la falta d’homes alts?
Depèn de com ho enfoquem. Si foca-
litzem tota la nostra atenció en el fet 
que no disposem d’homes alts, segu-
rament patirem perquè ens genera-
rà desconfiança. Però si al contrari, 
tal  com estem fent, veiem les nos-
tres virtuts com que podem jugar a 

una alta velocitat i intensitat i tenim 
jugadors molt hàbils anant al rebot 
que ens permetrà fer el nostre joc, 
podrem tenir la confiança de portar 
la iniciativa en molts partits. 
Al final, els homes grans són impor-
tants en aquest esport, això és un fet, 
però si no els tens, no et pots quedar 
encallat en això. L’equip ha de seguir, 
ha de créixer i ha de buscar els seus 
límits amb el que tenim. Això no vol 
dir, que si tenim l’oportunitat d’incor-
porar un altre interior, no ho fem, per-
què ens donarà més opcions encara.

la 57a edició de la marxa infantil 
organitzada pel centre excursionista 
castellar i prevista pel 7 d’octubre, 
obre el termini d’inscripcions aquesta 
pròxima setmana en el local de l’enti-
tat del carrer colom. les inscripcions 
podran fer-se únicament els dies 2, 3 

i 4 d’octubre de sis a vuit del vespre.
el full d’inscripció per a les parelles 
es pot descarregar des del web de 
l’entitat (http://centrexcursionista.
entitatscastellar.cat). les parelles 
han de ser compostes per infants de 
primer de primària a segon d’eso.

Les inscripcions de 
la marxa infantil del 
2 al 4 d’octubre

ENtrEviSta

raÚL JODra 
Entrenador del 

CB Castellar



del 28 de setembre al 04 d’octubre de 201814

esports

El prebenjamí aratz Cañete en una de les zones de vallgorgina. || cedida

La tercera prova puntuable de la 
Copa Barcelona UCI, disputada el 
passat cap de setmana a Vallgorgui-
na (Vallès Oriental) va deixar uns 
excel·lents resultats per l’Escola 
de Trial ‘ELBIXU’, on tots els seus 
components van aconseguir, com 
a mínim un Top5 final en les seves 
respectives categories.

Un dels que millor classifica-
va a la prova era el campió del món 
Alan Rovira, que amb només cinc 
punts de penalització s’imposava 
sense rivals a la categoria Expert, 
amb 30 punts de diferència amb el 
seu perseguidor Nil Benitez.

Jan Herráiz aconseguia pujar 
al podi en categoria R3, amb una 
lluitada tercera posició, on un tri-
ple empat es va haver de decidir pel 
temps fet servir. Cap dels tres parti-

cipants puntuava a les dues passa-
des de les cinc zones. Àlex Massó era 
el guanyador final, seguit de Martí 
Rusiñol i Herráiz.

En benjamins, Naia Rovira se-
gueix els passos del seu germà gran 
i es colava al calaix aconseguint la 
tercera posició, amb un quàdruple 
empat a un punt amb el guanya-
dor Arnau Riera, Nil Bonachela i el 
quart Gerard Martori. Toni Abe-
llán aconseguia la sisena posició 
amb cinc punts.

Pel que fa als prebenjamins, 
Lluc Roa s’emportava la victòria, 
després de no cometre cap erra-
da, pel davant d’Aleix De La Fuen-
te i Jordi Sala.

En prebenjamí, Martí Troya 
era quart a quatre del podi i Aratz 
Cañete, cinquè.  || a. san andrés

BikEtriaL | copa barcElona

Top 5 per als participants 
de l’Escola de Trial

Segona derrota consecutiva en lliga 
de l’HC Castellar al derbi enfront 
l’HC Sentmenat (0-3) en un partit on 
els de Pere Gassó van merèixer més 
a la segona part. La falta de recan-
vi a la banqueta va marcar el ritme 
dels granes, tot i acabar dominant.

El Sentmenat s’avançava amb 
un gol al cap de dos minuts de co-
mençar, on una jugada ràpida aca-
bava amb un gol del blau Martí. El 
Castellar intentava reaccionar a la 
pressió visitant però se li feia difícil 
veure porta. Marcel Montllor falla-
va dues contres consecutives que po-
drien haver canviat el signe del par-

Massa càstig per l’Hc castellar

dos gols a la primera 
pesen massa i l’Hc 
castellar cau al 
derbi enfront del 
Sentmenat (0-3)

tit i Armand Plans cometia un penal 
quan faltaven sis minuts, que apro-
fitat per Iván Morales, feia marxar 
al descans amb un avantatge de 0-2 
als sentmenatencs. No aprofitaven 
els granes una pena màxima a 48 se-
gons del final, que el petit dels Plans, 
l’Armand, enviava fora.

La represa despertava l’equip 
de Gassó, que passava a dominar el 
ritme del joc. El cansament però pas-
sava factura als granes, que amb dos 
dels Plans –Armand i Max- carregats 
de minuts (havien jugat el partit an-
terior amb el 2a Catalana sent peces 
clau) no aconseguien la frescor ne-
cessària per empatar el partit. Les 
ocasions queien de banda local, però 
el porter Rivero aconseguia un reci-
tal d’aturades al Dani Pedrosa.

La falta de rotació de l’HC Cas-
tellar feia perdre efectivitat als mi-
nuts finals i a falta d’un segon pel 
final, l’àrbitre xiulava la 10a al con-
junt local i Morales s’encarregava 
d’anotar la directa, fixant el 0-3 final.

HOQUEi | 1a catalana

Marcel Montllor 

intenta superar a un rival 

durant una jugada de la 

primera part del derbi 

enfront del Sentmenat. 
|| a. san andrés

Pedrosa segueix 
millorant a 
Motorland 

Amb una falta de regularitat més que evident per 
part de Dani Pedrosa, el pilot castellarenc sembla 
que a poc a poc recupera el bon camí i s’apropa a les 
posicions de podi, després d’aconseguir la cinque-
na posició a Motorland Aragó (Alcanyís), en la 14a 
prova puntuable del Campionat del món de MotoGP.

El pilot, que encara no ha aconseguit cap victò-
ria -perillant el rècord de guanyar com a mínim una 
cursa anual- ni tan sols ha aconseguit pujar al podi, 
però a Motorland va fer un pas endavant, aconse-
guint millorar els últims registres, pas a pas: a Brno 
va acabar 8è, a Àustria 7è i a Misano 6è.

Sense les evolucions tècniques del seu com-
pany Marc Màrquez -líder destacat del mundial i 
guanyador de la cursa- el ‘26’ va explicar després 

MOtOCiCLiSME | MotoGp

“Hem jugat un partit de tu a 
tu, amb atacs per ambdues parts i 
dominis alternatius, amb bon joc 
tant pel Castellar, com del Sentme-
nat” va explicar el tècnic local Pere 
Gassó. “El rival ha aprofitat les ju-
gades a pilota aturada –el penal i la 
directa- per posar-se per davant al 
marcador i en nosaltres les hem fa-
llat. És un resultat en contra, però 
hem desenvolupat un bon joc, ja 
que hem de pensar que l’equip es-
tava amb només tres jugadors i dos 
porters del primer equip. Hem co-
mençat la temporada tard i les lesi-
ons, sancions i un jugador que ens 
falta per motius laborals ens han 
perjudicat. Tenim una plantilla 
molt justa” va concloure.

L’equip grana ocupa l’última 
posició de la taula amb un balanç de 
zero punts en dos partits i un parcial 
0-10 de gols a favor i en contra. El prò-
xim partit serà enfront del CP Torde-
ra, que tampoc ha aconseguit sumar 
cap punt encara.  || a. san andrés

de la cursa que “hem pogut ser més competitius 
que en altres carreres i estar més prop del grup 
davanter. Desafortunadament, crec que la clau 
ha estat en l’elecció del pneumàtic. És una llàsti-
ma, perquè el meu pilotatge i el meu ritme eren 
bons, però no hi havia tant grip a la pista, per la 
qual cosa el pneumàtic posterior no tenia la ma-
teixa adherència que en els entrenaments. Potser 
un compost tou s’hauria adaptat millor a les con-
dicions de l’asfalt. Perdia algunes dècimes cada 
volta i no he pogut enganxar-me a la resta de pi-
lots, si no, avui podríem haver lluitat per acabar 
en el podi i optar per la victòria. Pas a pas estem 
millorant una mica; veurem si podem anar més 
de pressa en la pròxima carrera”.

Márquez, Andrea Dovizioso i Andrea Ianno-
ne van pujar al podi del circuit aragonès, amb Alex 
Rins pel davant del castellarenc, que ocupa l’onze-
na posició a la general del campionat del món, que 
encapçala el seu company Márquez, seguit de ‘Dovi’ 
(Ducati) i de Valentino Rossi (Yamaha).

La pròxima cursa serà al Chang Internacio-
nal Circuit, un traçat inèdit al campionat i on Dani 
Pedrosa va aconseguir el millor registre en el test 
d’aquesta pretemporada. Potser un bon lloc per 
aconseguir la victòria?   || a. san andrés Dani Pedrosa en una imatge del traçat de Motorland aragó. || repsol-media
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la uE castellar, inoperant 
enfront del Joanenc (0-1)

La UE Castellar deixa escapar els tres punts 
enfront del FC Joanenc en un partit on els 
de Juan Antonio Roldán no han agafat el 
ritme en cap dels 90 minuts de joc. Tercera 
derrota en quatre jornades que aboquen a 
l’equip a la part baixa de la taula.

Un descarat Joanenc s’emportava 
els tres punts del Joan Cortiella després 
d’aconseguir una lluitada victòria enfront 
d’un rival que tot i intentar-ho a la segona 
part no va saber fer gol. Els grocs sortien 
al terreny de joc pressionant la sortida de 
la pilota i creant problemes als locals en 
la circulació. La seguretat defensiva dels 
blanc-i-vermells però, topava amb el col-
lapse al centre del camp que no aconse-
guia fer arribar la pilota en condicions a 
extrems i davanter.

Els de Marc Viladrich llegien millor 
les opcions de joc i es plantaven davant la 
porteria defensada per Pau Roldán –Al-
berto Serrano complia el partit de sanció 
per l’expulsió a Cardedeu- que es mostra-
va segur sota pals en el debut com a titular. 
Al minut 24 el col·legiat anul·lava un gol als 
del Bages per un fora de joc molt protestat.

La calor del migdia ofegava el joc local 
fins al punt de veure’s tancat en la seva 
àrea durant uns minuts i el Joanenc no de-
saprofitava l’ocasió. Una centrada des de 
l’esquerra era rematada a plaer per Sergi 

fUtBOL | 2a catalana

  albert San andrés

Els blanc-i-vermells, molt estàtics, perden 
els tres punts enfront un rival voluntariós

Gómez, el jugador de menys alçada al ter-
reny de joc, que aconseguia sobrepassar la 
defensa castellarenca. Corria el minut 38 i 
els locals quedaven totalment inoperants.

Roldán reaccionava a la mitja part 
amb dos canvis: sortien al terreny de joc 
Dani Quesada i Aitor Granados per donar 
més profunditat al joc ofensiu substitu-
int un poc encertat Nayim Eskali i un Jan 
Marc Roldán amb poques intervencions a 
la primera part. Aviat però, el tècnic asseia 
‘Grego’ Carreras i feia debutar a casa al ju-
venil Adrián Ruz, que ja havia estat titular 
a la primera jornada de lliga a Santa Eulà-
lia de Riuprimer. Marc Estrada substituïa 
també a un desconegut Óscar Carmona.

Dos minuts després de l’últim canvi, 
el col·legiat anul·lava el segon gol al Joanenc 
per fora de joc i feia trontollar l’ànim local.

Un ànim que només aconseguia ai-
xecar Aitor Granados, traient una pilota 
sota pals i deixant espurnes de molta qua-
litat sobre la gespa. Era l’exespanyolista qui 
creuava una pilota de banda a banda per a 
Quesada, que feia el control i li deixava en 
safata la pilota a Marc Estrada, que rema-
tava al primer pal, enviant-la fora.

Granados tornava a repetir connexió 
sis minuts després, al 76, a pilota aturada 
però Quesada l’enviava als núvols.

El centre del camp local seguia total-
ment inoperant amb un Òscar Arias sense 
ritme ni visió en la transició de la pilota, que 
era substituït al 79 per ‘Candi’ Marcos. El 
joc s’estenia a les bandes on Granados puja-

Jan Marc intenta superar un rival per la banda dreta a la primera part del partit. || a. san andrés

va a l’extrem recolzat a la defensa per ‘Candi’. El rival 
es limitava a defensar el resultat aprofitant la contra 
com a únic recurs.

Sense gaires remats ni punteria, el Castellar veia 
passar els minuts sense cap gol, esfumant-se l’opció 
de sumar cap punt, tot i els quatre minuts d’afegit. Els 
del Bages encara gaudirien d’una bona ocasió amb un 
xut de falta des de la dreta de la frontal, on Marc Sala 
feia lluir-se a Roldán que enviava la pilota a córner. 
El remat de cantonada sortia alt. El partit s’acabava 
amb el 0-1 i els castellarencs sumaven la tercera der-
rota de la temporada.

“Potser el resultat del partit no és el més just, 
però tampoc ha estat un dels nostres millors par-
tits. Hem estat lents en la circulació de la pilota, 
molt previsibles i amb poca mobilitat” va explicar 
Juan Antonio Roldán.

“L’equip és molt jove i és qüestió de temps 
millorar els resultats” va afegir, mentre reconeixia 
que els inicis de temporada no són l’especialitat de 
l’equip i “sempre ens costa molt i aquest any serà 
una temporada molt difícil. Tres punts en quatre 
partits són molt pocs i crec que si ens quedem a la 
part baixa, serà complicat. Hem de revertir la si-
tuació com abans millor”.

La falta de definició als metres finals és una de 
les carències de l’equip, que ha vist com cap dels seus 
davanters són capaços de marcar diferències davant 
de porteria i encara enyora els gols del sabadellenc 
Jairo Díaz, el qual no ha tingut un substitut de garan-
ties des de la seva marxa.

L’equip ocupa la 13a posició del grup 4 de Se-
gona Catalana, abans de visitar al CD Masnou, vuitè 
classificat (dues victòries, un empat i una derrota).  
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A falta de només tres proves per finalitzar el campionat, el pilot Eric Rubio segueix líder en 
solitari en la lluita per la victòria final al campionat de Cursa Americana ACCEMA de mo-
tocròs, després d’aconseguir dues victòries absolutes més  en la cursa que es va disputar 
aquest passat cap de setmana al circuit de Breda (La Selva).

Rubio aconseguia el millor temps en els entrenaments classificatoris, amb una diferèn-
cia de 7,012 respecte a Pau Sabaté, competidor de la categoria debutant i 9,410 amb Jordi Vi-
larnau, de la seva categoria de 50cc i company a la Danny Rodríguez Academy.

En la primera de les curses de dissabte, el ‘77’ marcava la volta ràpida (2:36,361) al 
segon gir, aconseguint un ‘Grand Chelem’ i una victòria sense rival. Jordi Vilarnau era segon 
a 2:45.410 i Pep Martínez, tercer a 2:45,187. Dues hores després, el pilot de vuit anys tornava 
a repetir victòria en la segona cursa, tot i caure a la segona posició en la sortida. Vilarnau i 
Jaime Soto l’acompanyaven al podi de Breda, sumant 50 punts més, quan només resten 150 
per disputar del campionat.  || a. san andrés

‘Grand Chelem’ per a Eric Rubio i 
nou doblet a Breda en l’ACCEMA

MOtOCrÒS | c. accEMa

El pilot José Luis Hernández, de la GTI Store de Castellar del Vallès, va aconseguir la victòria 
en categoria històrics C5, al volant del seu Volkswagen Golf G60 en la XIX edició de la Pujada 
al Farell - Memorial Quim Camps (Caldes de Montbui), puntuable pel campionat de Catalunya 
de pujades de Muntanya.

Quatre temporades després de l’última edició, el retorn d’El Farell al calendari català va 
garantir un bon espectacle pel traçat de la BV-1243, sobre un tram de 4,15 km amb un desnivell 
positiu de 223 metres i una pendent mitjana de 5,3%. La setena cita del Campionat de Catalunya 
de Muntanya deixa a Hernández més líder de la categoria C5, per revalidar el títol aconseguit la 
passada temporada. La victòria final scratch i categoria CM era per a Ramón Plaus, seguit per 
Albert López i Edgar Montellà. A la categoria de turismes FX, el guanyador era Gerard De La 
Casa, pel davant del Mitsubishi EVO VII de Félix Jurado i de l’AX Sport de David Cenalmor. En 
GT, Salvans superava a un endarrerit Josep Traserra. La pròxima cursa del Campionat tindrà 
lloc el 3 de novembre amb la Pujada a Sant Feliu de Codines.  || a. san andrés

José Luis Hernández s’emporta 
els històrics de la Pujada al Farell

MUNtaNYa | c. catalunya

esports
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cultura concert

La banda Blaumut està formada 
pels músics Oriol Aymat (violon-
cel), Xavi de la Iglesia (guitarra i 
veu), Vassil Lambrinov (violí), Manel 
Pedrós (bateria) i Manuel Karapo-
vickas (contrabaix i baix elèctric). 
Parlem amb el Xavi, que ens avança 
alguns detalls del concert que ofe-
riran dissabte.

· Què oferireu a l’auditori Muni-
cipal de Castellar?
Venim a presentar el nostre tercer 
disc, que es diu ‘Equilibri’. No hi 
hem estat mai, a Castellar, i ens fa 
il·lusió. Aquesta és la segona part 
de la gira, fa dos anys que girem 
aquest disc. Presentarem cançons 
antigues, també.

· Quin concert ens hem d’espe-
rar, el públic?
Procurem que els nostres concerts 
siguin molt dinàmics, que qui vul-
gui pugui ballar. Estem gaudint molt 
amb el format que estem fent, inten-
tem que sigui animadet. 

· a quin estil  podríem classificar 
la vostra música?
Doncs no ens agrada encasellar-nos 
en cap estil concret. En tot cas, por-
tem l’estil Blaumut. Sí que és cert 
que, si rasques, hi podràs trobar pin-
zellades de referents nostres com 
els Beatles, Police, Sting, de jazz, 
de música clàssica. Tot molt eclèc-
tic. Intentem fer la nostra música, 
amb personalitat, tenim el nostre 
propi so i estil.

“Tenim el nostre propi so i estil ”

   Marina antúnez

rència a les lletres de les cançons i in-
tenten explicar d’una manera gràfi-
ca allò que està passant dins la cançó. 
no volem que sigui una cosa molt ex-
plicativa, sinó que tinguin aquell punt 
de surrealisme que t’ajuda a somniar, 
i que et fa treballar el cap. Crec que és 
molt xulo, que això passi. 

· Heu paït l’èxit?
El primer disc va ser una bogeria, per-
què el vam fer d’una manera molt es-
pontània. Vam fer un concert per pre-
sentar el disc al teatre Alexandre i el 
vam omplir dos cops seguits, no ens 
ho crèiem! De sobte, ens vam trobar 
fent una gira de més de 100 concerts. 
La realitat anava per davant nostre, 
anàvem de bòlit. Al segon disc  en vam 
aprendre una mica més i vam planifi-
car. I en aquest tercer treball hem as-
solit el control de tot plegat, i ara anem 
amb més calma, fem les coses amb més 
temps. Hem gravat amb el Marc Par-
rot i ens ha donat un cop de mà que es 
nota. Veiem que l’evolució és orgànica i 
molt bona. Hem fet un 80% de sold outs 
d’aquest disc, i això ens fa molt con-
tents. I veiem que la gent gaudeix molt. 

· Quins projectes de futur teniu?
De moment, al novembre, farem el 
final de gira amb tres concerts: a l’Au-
ditori de Vila-seca, a l’Auditori de Gi-
rona i, el dia 28 de novembre, a l’Audi-
tori de Barcelona. Després, farem un 
punt i a part. Per aturar-nos una  mica 
perquè des que vam treure el primer 
disc, l’any 2012, no hem parat. Esta-
rem un temps per composar un altre 
disc i per ocupar-nos, també, d’altres 
feines que compaginem amb el grup 
Blaumut. En el meu cas, per dibuixar, 
que és una altra de les meves facetes. 

· De quins temes parlen les vos-
tres cançons?
Parlen de qualsevol cosa. Jo soc l’au-
tor de les lletres i escric fent metàfo-
res, busco un camí bonic per explicar 
el que vull transmetre, perquè cadas-
cú es faci seva la lletra. Si està fet amb 
gust surten coses curioses. Si intentes 
trobar la manera d’explicar les coses 
sense que siguin massa descriptives 
tot surt molt millor, perquè cadascú 
es pot imaginar el que vulgui. 

· Hi ha veritables èxits?
Per exemple, el ‘Pa amb oli i sal’. És 
una cançó que va sortir de manera 
molt desenfadada, que parla de coses 
senzilles, d’estar bé, de tenir una bon 
sensació i que tot flueixi. Al camp del 
Barça la cançó va agradar molt i ja 
fa temps que la posen a la mitja part. 

· també treballeu força la part de 
la imatge, a la vostra web...
Tenim penjats videoclips que fan refe-

BLaumut actua dissabte, a les 20.30 hores, a l’auditori Muncipal.  || cedida

El grup Blaumut actua dissabte 29, a 
les 20.30 hores, a l’Auditori Municipal 
Miquel Pont. Presenten el seu tercer 
treball discogràfic, titulat ‘Equilibri’

ENtrEviSta

Xavi DE La iGLESia 
veu i guitarra de Blaumut
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Els cinc components de la banda Roc-
king Flowers, provinents de La Floresta,  
va animar la festa a Cal Gorina, diven-
dres passat a la nit, al Faves Tendres. 
D’aquesta manera, l’entitat reprèn la 
programació musical. La formació va 
fer ballar el nombrós públic que es va 
apropar a l’espai per gaudir del concert 
ballant a molt bon ritme.   || m. a. 

CaL GOriNa | concErt

Els Rocking 
Flowers  van ser 
protagonistes 
a Cal Gorina

la coral pas a pas s’endinsa a les ones de la ràdio

‘on air’ és el concert 
que oferirà, amb 
la col·laboració 
d’Escènics i Espaiart

Diumenge 30, a les 18.30 hores, la 
Coral Pas a Pas ha programat el con-
cert ‘On air’ a l’Auditori Municipal. 
Miquel Pont. “Volem fer un concert 
diferent, un espectacle que cridi 
l’atenció”, explica Clara Martí, di-
rectora de la Coral Pas a Pas. 

Prenent com a referent el con-
cert que la coral castellarenca va 
oferir al juliol del 2017, inspirat en el 
món del cinema, “on vam interpre-
tar cançons de pel·lícules  amb pro-
jeccions de retalls de pel·lícules de 
fons”, aquest cop s’ha volgut comp-
tar també amb components espe-
cials que converteixin l’acte en una 
proposta on conflueixen música, 
dansa i teatre.

En aquest sentit, la Coral Pas a 
Pas comptarà amb la col·laboració 
d’Escènics, centre de creació i forma-

ció artística de Sabadell, que s’encar-
regarà de la part teatral i de dansa. 
“D’Escènics hi haurà ballarins en 
directe, un actor que situarà l’es-
pectador, tècnics i la direcció escè-
nica”, afegeix Martí. A la part mu-
sical, a l’escenari es comptarà amb 
els músics Denis Serrano (piano) i 
Pere Roca (guitarra elèctrica), “a 
més d’una desena de cantaires 
d’Espaiart”. De la Coral Pas a Pas 
hi participaran una vintena de veus. 

‘On air’ és un viatge musical 
per les cançons d’avui i de sempre. 
L’actor que farà de fil conductor in-
terpreta l’històric locutor de ràdio 
Vince Fontaine. Es podran sentir 
peces de grups tan coneguts com 
Queen, Coldplay, ABBA, The Bug-
gles, Gloria Gaynor, música de Dis-
ney, Els Pets, Lax’n’Busto, etc. 

En total, s’han previst 10 can-
çons al repertori, que per primer 
cop compten amb totes aquestes col-
laboracions. L’entrada és de 3 euros, 
i els guanys s’invertiran en despeses 
de l’entitat.

La Coral Pas a Pas està forma-
da per membres de diferents asso-
ciacions de persones amb diversitat 
funcional del poble, Suport Caste-
llar i Adips.  

  Marina antúnez

aUDitOri MUNiCiPaL | ESpEctaclE

La Coral Pas a Pas, en un concert ofert a l’auditori Municipal en motiu dels 5 anys de l’entitat. || q. pascual

CONCErt | rock & roll

El grup local PIK 
actua diumenge 
al Calissó 

Aquest diumenge, a les 12.30 hores, 
la formació local PIK actua al Calissó 
d’en Roca. El grup ha programat un 
concert de cançons marxoses, ideal 
per al públic que vulgui fer un ver-
mut tot gaudint de la bona música.

La banda està formada per 
Manel Rovira “Nelu”, a la guitarra, 
veu, cors i composició; Quim Aguas-

ca, guitarra solista, banjo i cors; Álva-
ro Raigon, al baix i cors, i Carles Ga-
licia “Rutu”, a la bateria, percussió i 
cors. El nom de PIK és  “una evolu-
ció del nom que teníem abans, Petit 
& Comité”, deia Manel Rovira, can-
tant i compositor del grup. 

Tres dels membres de la banda 
són de Castellar; el quart, de Saba-
dell. Les melodies de PIK van “des 
del rock & roll de tota la vida, fins 
a temes una mica country i blues”. 

Les lletres són canalles i par-
len de la vida, “de la meva dona, 
dels fills, de les “juergues”, dels 
amics que es deixen i es retroben, 
etc”, afegia Rovira en una entrevista 
feta amb anterioritat.  ||  m. antÚneZ
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El proper 5 i 6 d’octubre, a la ciutat veïna de Sabadell, s’estrena el fes-
tival Sabadell Negre, la I Trobada de Novel·la Negra. Aquest esdeveni-
ment ha estat organitzat per la Llar del Llibre a través del club de lectu-
ra Les Dames del Crim que condueixen, conjuntament, la castellarenca 
Lídia Urrutia i la sabadellenca Mònica Baraut. Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, van donar a forma a les diferents activitats que s’inclouen 
a l’atractiva proposta. 

El padrí del festival serà Sebastià Bennasar, crític literari i perio-
dista. El divendres 5 d’octubre, a les 19 h, es donarà el tret de sortida al 
amb un debat els autors Andreu Martín i Carlos Zanón, referents del 
gènere. També es faran diverses taules rodones; per exemple, amb un 
criminòleg dels Mossos d’Esquadra, una altra per parlar de l’adaptació 
al còmic, experts en la temàtica, etc.  Durant aquests dos dies, professi-
onals com Carme Riera i Montse Sanjuan també oferiran alguna xerra-
da, Jaume Ribera parlarà del personatge fictici Flanagan i Dani Nel·lo, 
amb Fer Tejero al piano, posaran la nota musical a l’esdeveniment, di-
jous 4, a les 21 hores. 

En paral·lel, hi haurà activitats relacionades amb el gènere negre, 
com és el cas d’una resolució fictícia d’un crim que s’haurà de resoldre, 
inspirada al carrer de Sant Antoni de Sabadell, també es faran clubs de 
lectura infantil, amb l’objectiu d’arribar a totes les franges d’edat. En 
aquest sentit, s’ha programat un joc d’investigació en què s’haurà de 
resoldre un crim al carrer de Jesús, i també diverses xerrades i activi-
tats amb les escriptores Anna Cabeza i Marta Pont. A més, la Trobada 
Negra comptarà am una exposició sobre dues publicacions de Manuel 
de Pedrolo.   || m. antÚneZ

Trobada de Novel·la Negra 
amb impuls castellarenc

Lídia Urrutia, segona a l’esquerra, amb Sabadell Negre. 
|| Victòria roVira - diari sabadell

fEStivaL | SabadEll nEGrE

El jove castellarenc Marc Catalán 
ha publicat el seu primer llibre, un 
recull de 15 relats de terror i cièn-
cia ficció que s’agrupen sota el títol 
Fragmentos de una musa demente, de 
l’editorial Letrame. 

El Marc és biòleg, doctor en bi-
omedicina especialitzat en la recerca 
en el camp de les malalties rares. Fa 
un parell d’anys, va començar a es-
criure a les estones que tenia lliures. 
“Per feina, vaig viatjar a Londres 
i també a Tòquio, on tenia temps 

El biòleg Marc catalán publica 
un llibre de terror i ciència ficció
‘Fragmentos de una musa demente’ és la seva primera proposta 
literària, emmarcada en el gènere literari que més prefereix

Marc Catalán, autor de ‘fragmentos de una musa demente’. || m. antÚneZ

lliure i uns espais on inspirar-me, 
i vaig anar avançant”, diu Marc Ca-
talán. Ja a casa, va seguir escrivint 
bona part del llibre. Fins que va tenir 
enllestides i repassades unes histò-
ries curtes “de terror i ficció, amb 
gir final i una mica de moralina”. 

Es va decidir a publicar el llibre 
a la secció d’autopublicació de Letra-
me, “i n’estic molt content, perquè 
és una sortida per gent novella com 
jo, em vaig assessorar”. Fins i tot 
va veure que autors consagrats que 
també utilitzen aquests serveis, fora 
d’editorials clàssiques. 

Fragmentos de una musa demen-

  Marina antúnez te és un petit homenatge als móns que 
els autors han creat al llarg de la his-
tòria i que el Marc ha seguit de ben a 
prop. “De ben petit ja m’agradava 
aquest gènere del terror”.

Afegeix que és un gènere molt 
lligat al cinema. “I és el que jo vaig 
mamar de petit, perquè quan 
anava als videoclubs sempre in-
tentava agafa les pel·lícules més 
rares”, reconeix Catalán. Tant és així 
que, des d’aleshores, el fascinen les 
històries del gènere i és seguidor de 
festivals de terror com el de Sitges.

La seva professió reclama ser 
una persona metòdica però també 
“és molt creativa, i aquesta part 
sempre ha estat present a la meva 
vida”. En aquest sentit, Catalán 
també és un músic aficionat a la 
guitarra acústica i elèctrica, i de fet, 
“l’any 2016 vaig publicar un disc, 
un projecte en solitari en el que 
vaig gravar tots els instruments”. 
El Marc és un noi inquiet, creatiu, 
molt aficionat a la lectura. “El meu 
dissabte perfecte, quan era petit, 
era anar amb els meus pares a una 
llibreria o al Corte Inglés i com-
prar-me un llibre”, recorda. 

Diu que la intenció no és pro-
fessionalitzar-se com a escriptor, 
“no en soc, només soc una persona 
que ha escrit un llibre”. El treball 
es podrà trobar a Amazon, FNAC, 
etc. La presentació serà a Barcelo-
na, properament. 

LLiBrES | autorS localS
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El Grup del c.E.c. 
reconstrueix una 
barraca que portarà 
el nom del fundador 
de l’entitat

El Grup de Recerca de la Pedra Seca 
del Centre Excursionista de Caste-
llar està treballant en una barraca 
que portarà el nom del fundador de 
la S.E.A.C., Simeó Caba.  La intenció 
és inaugurar aquesta barraca diu-
menge 21, en motiu de la 5a Diada del 
Soci, que se celebra entre els dies 19 
i 21 d’octubre. 

La barraca Simeó Caba està 
situada gairebé al cim del Puig de la 
Creu, amb accés des del camí dels 
bombers. És de planta rectangular, 
“fet que dificulta encara més l’en-
ginyeria per a ser coberta”, diuen 
els pedrasequers. Habitualment, les 
barraques són de planta circular.

La construcció va ser descober-

El Grup de recerca de la pedra Seca 
del cEc homenatja Simeó caba

CENtrE EXCUrSiONiSta CaStELLar | patriMoni

ta l’any passat i ja fa uns mesos que 
hi estan treballant. “La vam trobar 
en mal estat, i fins i tot vam desfer 
una paret perquè estava malament 
i l’hem reconstruit des de zero”.

Els pedrasequers ja han res-
taurat el perímetre i parets, i també 
la porta, baixa i estreta que permet  
l’accés de l’home a l’interior, “la feien 
petita perquè no entrés ni el fred 
ni la calor”. Els pedrasequers fan 
una feina gegantines, aixecant pe-
dres que arriben fins als 500 quilos, 
“ajudant-nos de ternals i altres 
eines com les masses i martells”, 
politges, cables, cordes, carretons... 

La tasca de restauració d’una 
barraca comença molt abans que 
la reconstrucció de la pedra pròpi-
ament. “Primer, es localitzen les 
barraques, després es neteja de 
el corriol d’accés i la vegetació que 
cobreix les pedres”. 

La barraca Simeó Caba, com 
moltes altres, servia d’aixopluc als 
pagesos que tenien cura de la vinya, 
un cultiu molt estès a Castellar, so-
bretot al Puig de la Creu. “A les bar-
raques hi guardaven les eines, els 
animals, hi menjaven, hi dormíen, 
s’hi aixoplugaven...”, eren construc-
cions que tenien molt ús a l’època.

El Grup de Recerca de la Pedra 
Seca ja té documentades més de 150 
barraques i n’ha restaurat 74. “Sem-
pre en trobem de noves, mig ama-
gades entre l’espessa vegetació”, 
expliquen.  ||  m. antÚneZ

Dimarts passat, el Grup de la Pedra Seca seguia treballant en la restauració de la Barraca Simeó Caba.  || j. batalla

  Marina antúnez

assaig del ‘Carmina Burana’ de Maria rovira,  || cedida

COr St EStEvE | tErraSSa

El cor infantil Sant 
Esteve cantarà el 
‘Carmina Burana’

La coreògrafa mataronina Maria Ro-
vira va acceptar l’encàrrec que li va 
fer Adrià Fornés del Club Cultural de 
Terrassa per donar forma al Carmi-
na Burana de Carl Orff. Va crear una 
nova companyia, la Crea Dance Com-
pany, i amb ella estrena un muntatge 

que compta amb 120 artistes.
A la part coral, el Cor Infantil 

Sant Esteve, de Castellar del Vallès, 
i el Cor Vine, de Terrassa - tots dos 
dirigits pel castellarenc Jaume Sala 
- interpretaran cantant els poemes 
del compositor Orff, juntament amb 
el Cor Montserrat, la Massa Coral i 
la Coral Nova Egara.

A la part escènica, Rovira 
compta amb el ballarí  Kevin Mar-
tínez,  que es posa a la pell de Car-
los Acosta a la pel·lícula que Icíar 
Bollaín ha presentat al Festival de 
Sant Sebastián sobre aquest per-
sonatge. La dansa contemporània 
que es proposa es veurà completa-

da per la companyia Trànsit Dansa, 
creada per Rovira, una de les pione-
res de dansa moderna a tot l’Estat. 

Percussionistes de Barcelona 
i els pianistes Pep Surinyac i David 
Malet, i els solistes Ulrike Haller, Ger-
man de la Riva i Toni Gubau, dirigits 
per Pep Prats, completen l’elenc. 
Els poemes del Carmina Burana trac-
ten l’exaltació dels sentits, el plaer 
de la vida terrenal, la luxúria, etc, un 
extremisme contraposat als valors 
religiosos de l’època.

Dissabte 29, a les 20 h, s’estre-
na el Carmina Burana, que també es 
podrà gaudir diumenge 30, a les 18 h, 
al Centre Cultural Terrassa.  || m. a.
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DEStaQUEM EXPOSiCiONS

del 28 de setembre al 7 d’octubre de 2018

DIVENDRES 28 
21 h · CiNEMa
Cinefòrum: tres anuncios 
en las afueras
auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès
 
 
 
 
DISSABTE 29 
de 10.30 a 17 h · fira
fira d’agroecologia i 
economia social i solidària
diferents espais (la fira s’instal·larà 
al c. Sala boadella)
organització: pic Vallès, ateneu 
cooperatiu del Vallès occidental, 
teler cooperatiu, amb la col-
laboració de l’ajuntament i cal 
Gorina

20.30 h · MÚSiCa
Concert de Blaumut: Equilibri
auditori Municipal
organització: ajuntament
 
 
 
 
DIUMENGE 30 

10 h · PrOPOSta
referèndum d’autodeterminació
i xocolatada
antigues Escoles de Sant Feliu del 
racó
organització: assemblea 1o

12.30 h · MÚSiCa
Concert de Pik
cal calissó
organització: calissó d’en roca

de 17.15 a 20 h · PrOPOSta
Marxa popular
Escoles, instituts, pavelló dani 
pedrosa i plaça d’El Mirador
organització: assemblea 1o

18 h · BaLL
Ball a càrrec de rico rico
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.30 h ·  MÚSiCa
Concert de la Coral Pas a Pas: 
On air
auditori Municipal
organització: coral pas a pas

20.15 h · PrOPOSta
Concentració i sopar
Documental, lectura de manifest i 
sopar popular
plaça d’El Mirador
organització: assemblea 1o

DILLUNS 1
20 h · PrOPOSta
Documental i lectura del manifest 
de l’assemblea 1 d’Octubre
Debat: i ara què?
auditori Municipal
organització: assemblea 1o
 
 
 
 
DIMECRES 3
11 h  · PrOPOSta
Sessió informativa sobre contrac-
tes de pràctiques a l’ajuntament
adreçada a joves de 16 a 29 anys
Servei local d’ocupació (c. 
portugal 2)
organització: ajuntament
 

DIVENDRES 5
20 h · PrOJECCió
DocsBarcelona del Mes: Eugenio
auditori Municipal
organització: cal Gorina, cccV i 
l’aula

22 h  · PrOPOSta
Correllengua 2018: Nova cançó
“Una mirada a la nova cançó”, 
amb Mariona roca i Mireia Sans
Sala de butxaca de l’ateneu
organització: cal
 
 
 
 
DISSABTE 6
de 18 a 20.30 h · PrOPOSta
Correllengua 2018: Nova cançó
ball de Gitanes, ball de bastons, 
Gegants El Sol i la lluna, coral 
xiribec, poemes de Suport 
castellar, concert amb Els collons 
del pare rababa i arribada a la 
Flama, sorteig i Manifest
plaça d’El Mirador
organització: cal

21.30 h  · tEatrE
aquesta nit tanquem, 
de Manuel de Pedrolo
auditori Municipal
organització: tic Escènic

22.30 h · BaLL
Nit de ball amb Musical Platinum
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: pas de ball
 

 
 

DIUMENGE 7
de 9 a 12 h · ESPOrt
57a Marxa infantil de regularitat
inscripcions 2, 3 i 4 d’octubre, de 18 
a 20 h al cEc
Sortida des del local del cEc
organització: cEc

12 h · tEatrE faMiLiar
Superbleda
cia. la bleda i temporada alta
auditori Municipal
organització: ajuntament

18 h · BaLL
Ball a càrrec de Doble Perfil
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.45 · CiNEMa
Correllengua 2018: Nova cançó
Petitet
auditori Municipal
organització: cccV

Cinefòrum: ‘tres anuncios en 
las afueras’
divendres 28  · 21 h · auditori municipal

aquest divendres al cinefòrum es 
projecta la pel·lícula ‘tres anun-
cios en las afueras’. dirigida per 
martin mcdonagh, i protagonit-
zada per Frances mcdormand, 
Woody harrelson, sam rockwell, 
john hawkes,entre d’altres, mildred 
hayes és una dona de 50 anys, amb 
una filla adolescent que ha estat vi-
olada i assessinada. decideix iniciar 
pel seu compte una guerra contra la 
policia del seu poble, ebbing, perquè 
considera que no fan suficient per re-
soldre el cas i que es faci justícia. el 
seu primer pas serà contractar unes 
tanques publicitàries denunciant l 
asituació i assenyalant el cap de poli-
cia com a responsable principal de la 
passivitat policial. 

Correllengua 2018
al mercat municipal, sant esteve, el sol i 
la lluna i emili carles tolrà

“Negre sobre blanc”, de Blai Catafal
Fins al 5 d’octubre
espai sales d’el mirador, de dilluns a di-
vendres, 10 a 20 h

“trenquem reixes per la llibertat” 
Exposició permanent
exterior de l’escola municipal d’adults

Escultures de Josep Llinares 
Exposició permanent
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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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

farMàCiES DE GUàrDia 
 
 
diVEndrES 28 CaSaNOvaS 
diSSabtE 29 rOS 
diuMEnGE 30 rOS 
dillunS 1 CataLUNYa 
diMartS 2 viLà
diMEcrES 3 EUrOPa
diJouS 4  CaStELLar 
diVEndrES 5 YaNGÜELa 
diSSabtE 6 CaSaNOvaS 
diuMEnGE 7 CaSaNOvaS

farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
farmàcia M. D. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
farmàcia Pilar vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
farmàcia vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEfUNCiONS 

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Les millors troballes són sempre les que no cercàvem”
Enric  Iborra

@tsegui @edunardu @dr.nectus
àloe Vera o bàlsam de jardí posta de sol precarrera

MEMÒriES DE L’arXiU D’HiStÒria 

iNStaGraM · @lactual 

Les cases del raval de Sant Feliu, que anomenem de cal Joan Coix, i la muntanya de Sant Llorenç 
del Munt al fons, amb els cims de la Mola i els Òbits. La fotografia és presa des de les feixes del 
mas Olivet, on s’hi veuen algunes oliveres i un tros d’hort amb les típiques canyes de les monge-
teres. S’aprecia la ratlla que forma la rasant de la carretera de Sant Feliu a Turell, que feia pocs 
anys que havia estat construïda.  || text: albert antonell || Fons:  joan rocaVert argelagués || ar-

xiuhistoriacastellar@gmail.com ||  Facebook.com/arxiuhistoria 

Cases de cal Joan Coix, vers 1920

Conxita roca Garriga
63 anys · 18/09/2018 
Manuel Espejo Mora
78 anys · 18/09/2018  
Domingo García Sánchez
83 anys · 19/09/2018  
irene Castillo Barra
29 anys · 20/09/2018  
Mercedes tutusaus Mas
79 anys · 23/09/2018  
Carmen Palacios Berrocal
101 anys · 26/09/2018  
M. Carmen Serrano Ortiz
45 anys · 26/09/2018  

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



del 28 de setembre al 04 d’octubre de 2018

la contra

Jordi rocabert

M’agrada la 
confiança creada 
amb els clients 

Multitasques, responsable del Calissó d’en Roca
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El 18 de juny passat va assumir la concessió del 
Calissó per 9 anys, enrere deixa la Grangeta d’en 
Roca. Sempre vinculat al món de la restauració, ara 
també organitza activitats culturals al Calissó

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc molt positiu
Un defecte que no pots dominar?
soc molt maniàtic
Una persona que admires?
einstein
Un moment del dia?
el matí
Quin plat t’agrada més?
pa amb tomàquet i pernil
Com t’agrada el cafè?
sol
Una pel·lícula?
‘cinema paradiso’
Un músic?
sau
Un llibre?
‘la vida al calissó’ (és broma)
Un viatge?
a orlando
Una salutació?
“nanunanu”  i “hola, xulo” , “hola, xula”

”

“

· Durant molts anys, has estat 
vinculat a Sant feliu?
Sí, ja que primer vivia a Castellar 
i després vaig viure 10 anys a Sant 
Feliu del Racó. Vaig estar a la comis-
sió de festes de Sant Feliu i també 
vaig estar portant durant 2 anys el 
Casino del Racó, en vaig ser presi-
dent i tot. Vaig muntar dos anys se-
guits el cap d’any a l’Hostal del Cim 
i he ajudat a muntar la Festa Major a 
Sant Feliu, disco mòbil, festes al Casi-
no, etc. Ara torno a viure a Castellar. 

· Des de quan t’has vinculat al 
món de la restauració?
Sempre hi he estat vinculat, poc o 
molt. També he fet de paleta, fus-
ter, tancaments d’alumini, lampista, 
però el que més m’agrada és la res-
tauració.  Als 16 anys vaig començar 
a l’Hípica Castellar, quan la Dulce i 

la Pepi em van dir si volia anar-hi a 
donar un cop de mà. També he estat 
al bar del Calissó amb el Jesús Gale-
ra, fa uns 12 o 13 anys, al bar Califòr-
nia, a Mas Umbert, a Ca l’Òscar, a la 
Masia del Racó, etc. 

· Què és el que més t’agrada, del 
món de l’hostaleria? 
Doncs m’agrada molt el tracte amb 
la gent, conèixer-los. I mira que jo 
soc callat, però a la barra m’hi sento 
molt bé. No a la cuina, sinó a la sala. 
Pensa que quan estava amb el Jesús 
vaig conèixer clients que encara ara 
venen al Calissó, i m’agrada la confi-
ança creada amb ells. L’espai del Ca-
lissó ja és conegut per a mi, perquè ja 
hi havia treballat, i m’hi sento bé. res-
pecte la Grangeta d’en Roca, on es-
tava fins ara, aquí tinc vida tot el dia, 
també a la tarda, perquè hi ha el parc 
infantil i hi venen moltes famílies. 

· també tens una entitat, oi?

Sí, Rocateam. Ara ho tinc parat 
perquè el Calissó em reclama molt 
temps. Amb Rocateam havíem fet 
una flashmob a La Cantonada, una 
Zombie Work que va començar a l’Era 
d’En Petasques fins a l’Espai Tolrà, 
també havíem fet caps d’any a l’hos-
tal del Cim i col·laborat amb disco-
teques que hi havia al Pla de la Bru-
guera i a la urbanització Can Carner, 
disco light per nens i, i a la Sala Blava 
havíem fet coses.

· Què ha de tenir un bon barman, 
segons la teva experiència?
Ha de ser natural, ser com un és, res-
ponsable, atent, conèixer els gustos 
dels clients habituals, és a dir, pre-
parar-li el que vol quan veus que 
s’acosti sense que t’ho hagi de de-
manar, i ser tan ràpid com es pugui. 
En un bar sempre hi ha feina, enca-
ra que hi hagi dies de festa i que es-
tigui tancat al públc, perquè s’han 
de reomplir neveres, procurar que 

les taules estiguin netes, que hi hagi 
cendrers a totes les taules, els tova-
llons al seu lloc, etc. 

· Hi ha algun moment més com-
plicat que un altre?
Quan arriben les Festes Majors, o 
dates concretes com el Corretapa, 
no es pot ser tan ràpid, és impossible 
perquè quedes desbordat. Sincera-
ment, és un caos perquè tothom ve 
de cop i falten mans i peus! El servei 
que vols oferir no el pots oferir en 
aquests moments, la gent es quei-
xa... Però no pots fer-hi res, la gent ha 
de tenir una mica de paciència, sap 
greu. M’ha passat a tots els llocs on 
he treballat, que per Festa Major la 
feina et desborda. 

· Què oferiu, al Calissó d’en roca?
Oferim entrepans i i begudes, esmor-
zars i berenars amb pastes, crois-
sants i donuts. Però no fem sopars 
ni dinars, vam participar puntual-

ment al Corretapa perquè acabà-
vem d’obrir, però la idea no és fer 
àpats. Qui vulgui sopar o dinar ja té 
bons restaurants a prop del Calissó 
on anar.  Nosaltres obrirem cada dia, 
menys diumenge a la tarda. De di-
lluns a dijous, de 7 a 23 hores; diven-
dres, de 7 a 00.30 h; dissabte, de 9 a 
00.30 h, i diumenge, de 10 a 15 hores.

· Quina serà l’oferta cultural al 
Calissó?
Volem oferir un ventall de propostes 
per adults i també per a nens. El dia 
4 d’octubre comencem amb les jams. 
La idea és que puguem fer sessions 
cada dijous al vespre, de jazz, rock, 
funk, pop, rock, etc. El dia 30 també 
al migdia ens visiten els PIK; el dia 
5, també al migdia, els Acústic, que 
fan covers de grups, el 27 d’octubre 
a la nit, un altre grup a la nit, i pels 
propers mesos també organitzarem 
sessions de contes infantils i tallers 
familiars. 

 Marina antúnez


