
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

491
DE L’11 AL 18 D’OCTUBRE DE 2018

Setmanari d’informació local

Ajuntament i Generalitat pressionen Sabadell perquè triï per on connectar la B-124 amb l’autopista: per Can Deu o Colobrers

SOS per l’enllaç amb la C-58
infrAeStruCtureS  | P02

El forner Gabriel Viñas, dimecres passat al matí a la fleca del carrer Puig de la Creu, 1, espai on ha treballat la seva família des de l’any 1837.  || q. pascual 

el pa més nostrat
premi nACiOnAl | P 05

el forn Viñas ha rebut el reconeixement de la Generalitat pels 
seus 180 anys d’activitat ininterrompuda de 6 generacions
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el tema de la setmana Ronda Nord

La Intensitat Mitjana de Trànsit (IMD) a 
la carretera que connecta Castellar amb 
Sabadell, és a dir, la B-124, és de 27.565 
vehicles segons dades de 2017 de la Di-
recció General d’Insfrastructues i Mobi-
litat. Això vol dir que més de 27.500 ve-
hicles (turismes, ciclomotors, camions, 
furgonetes o remolcs) passen, cada dia, 
per aquesta via. Un volum de trànsit in-
tens que fa palesa la necessitat històri-
ca  de connectar la carretera B-124 a les 
vies ràpides de comunicació de la comar-
ca sense haver de creuar el nucli urbà de 
Sabadell. “Aquest és el principal pro-
blema que tenim al nostre municipi”, 
declara l’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez. “És un problema que arrosse-
guem des de fa molts anys i que deri-
va en una sensació d’ofec perquè és 
una situació totalment insostenible”.

La solució més plausible i immedi-
ata seria enllaçar la B-124 amb la Ronda 
Oest, inaugurada fa uns anys, que té el 
seu punt i final a l’avinguda Matadepe-

ra de Sabadell. Aquest nou enllaç és el 
que prendria el nom de Ronda Nord i és 
l’opció que tant Sabadell, com Castellar i 
la Generalitat veuen amb bon ulls. Però, 
si hi ha acord entre les principals parts 
afectades, on rau el problema? 

El passat cap de setmana l’Alcalde 
de Castellar demanava en una informa-
ció apareguda al Diari de Sabadell una 
decisió per part de l’Ajuntament de la ciu-
tat veïna sobre com connectar la Ronda 
Nord amb Castellar. Hi ha dos traçats 
sobre la taula, enllaçar-la a través del 
Torrent de Colobrers o del Bosc de Can 
Deu. El que demana l’Ajuntament de Cas-
tellar, juntament amb la Generalitat de 
Catalunya, és una immediata decisió per 
part de Sabadell per poder anar al Minis-
teri de Foment i iniciar l’obra. “Durant 
els darrers anys hem intentat cercar 
tot tipus de complicitats. Ho hem fet 
amb la Generalitat, amb la qual hi ha 
una molt bona sintonia i evidentment 
també ho hem fet amb l’Ajuntament 
de Sabadell. Ho hem fet també dins 
i fora dels nostre municipi... Però és 
veritat que ha arribat un punt, en el 
que cal prendre ja una decisió, i espe-
cialment en aquest cas correspon a 
l’Ajuntament de Sabadell definir-se 
sobre la seva posició”.

dos traçats

La primera opció de traçat que es va 
posar sobre la taula va ser fer l’enllaç 
amb la carretera de Castellar a l’alçada 

“Cal prendre ja una decisió per avançar”

Infografia. || E. Guàrdia

l’alcalde Giménez i la 
Generalitat demanen a 
Sabadell que es decideixi 
sobre la ronda nord

 Cristina Domene

a l’actual pont, a la zona propera a Can 
Pagès tocant al Torrent de Colobrers. 
Però darrerament es va contemplar la 
possibilitat de fer una connexió més pro-
pera al terme municipal de Castellar si-
tuada, més o menys, a l’alçada de la dei-
xalleria Smatsa. 

Respecte quina seria la millor con-
nexió, Giménez diu que Castellar no té 
cap preferència i que volen ser molt res-
pectuosos amb la ciutat de Sabadell. 
“Aquest traçat evidentment s’acaba 
produint dins del seu terme munici-
pal. El que volem és contribuir a que 
es prengui la millor de les decisions 
polítiques i també per al medi ambi-
ent. Nosaltres el que llancem és un 
SOS perquè necessitem que es pren-
gui una decisió. No volem que això es 
converteixi en un tema de pim, pam, 
pum polític ni de discussions entre els 
diferents partits sinó que ens agrada-
ria ser capaços de crear un gran con-
sens territorial”.

Els beneficis d’aquesta connexió no 
només serien per a Castellar del Vallès. 
El projecte permetria derivar bona part 
del trànsit que en aquests moments passa 
per la ciutat de Sabadell, pacificant car-
reteres tan transitades com la Gran Via. 
De fet, segons el Pla Específic de Mobili-
tat del Vallès, que en aquests moments 
està immers es un procés d’anàlisi, si es 
construís la Ronda Nord, uns 7.000 ve-
hicles deixarien de circular per la Gran 
Via i uns 5.000 per l’Avinguda d’Estras-

burg del barri de Can Llong, una entra-
da molt utilitzada, també, pels veïns de 
Castellar. 

Per a Giménez, Sabadell no es mulla 
perquè creu que hi ha una dificultat de 
traslladar les paraules en mapes. “Tenim 
un territori que és molt sensible en se-
gons quines infraestructures però és 
veritat que al final aquestes infraes-
tructures les han d’utilitzar les per-
sones que en aquests moments estan 
patint una situació diària de col·lapse 
i que cada dia s’agreuja més perquè la  
millora de la situació econòmica fa que 
cada dia hi hagi més desplaçaments. Al 
final els polítics estem aquí per pren-
dre decisions”. 

Per a la Generalitat de Catalunya, 
aquesta infraestructures és de les més 
importants de la comarca del Vallès Oc-
cidental, però segons la informació del 
Diari de Sabadell, el govern català voldria 
incloure també en aquest projecte el tram 
del Quart Cinturó entre Sabadell i Ter-
rassa. És a dir, continuar la B-40 des de 
Terrassa fins a la Ronda Oest. Això per-
metria alliberar  la N-150 de 5.500 vehi-
cles al dia, la C-58 de 4.500 i la carretera 
de Matadepera de 7.000 vehicles al dia. 

Segons l’alcalde de Castellar, “és 
primordial poder generar un consens 
sobre el traçat per tal de poder comen-
çar a encarregar els estudis perquè en 
un futur molt proper es pugui licitar 
una obra. No avançarem si no es pre-
nen decisions”. 

PROPOSTES PER 
ENLLAÇAR LA 
B-124 AMB LA C-58 
(RONDA NORD)

enllaç pel bosc 
de Can Deu

enllaç pel torrent 
de Colobrers

traçat aproximat de la 
continuació de la B-40
fins a Sabadell

-5.000

-7.000
vehicles al dia 
a la Gran Via

vehicles al dia 
a l’ Av. Estrasburg

EFECTES DE 
LA RONDA 
NORD

passen, cada dia, 
per la carretera de 

Castellar

VEHICLES

27.565
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Detenen dues 
persones per 
un presumpte 
tràfic de drogues

La Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra van dur a terme la tarda 
de divendres passat una operació 
conjunta a la plaça de Catalunya 
que va finalitzar amb la detenció 
de dues persones per un presump-
te delicte de tràfic de drogues.

Les detencions van tenir lloc 
després que a les 17.30 hores el cos 
local rebés diversos avisos per mo-
lèsties causades per un grup de 
joves. Agents de la Policia Local i 
dels Mossos d’Esquaddra es van 
personar al lloc de l’avís i van de-
tectar que un grup de tretze per-
sones hi estaven consumint be-
gudes alcohòliques i substàncies 
estupefaents.

Com a conseqüència de la 
intervenció conjunta de la Policia 
Local i els Mossos d’Esquadra, a 
més de la detenció de dues per-
sones (una d’elles menor d’edat), 
es van realitzar quatre denúnci-
es administratives per tinença de 
substàncies estupefaents i dues 
més per consum de begudes al-
cohòliques a la via pública.

La resta van ser identifica-
des i informades que no està per-
mès consumir begudes alcohòli-
ques i substàncies estupefaents a 
la via pública.  Segons l’ordenança 
de convivència i civisme, tampoc 
n’és permesa la preparació, ma-
nipulació o tinença de drogues ni 
l’abandonament d’estris utilitzats 
per al seu consum. 

L’ordenança de convivèn-
cia i civisme  de Castellar del Va-
llès estipula com a agreujament 
de la infracció que es consumei-
xi  en espais d’afluència d’infants 
i adolescents o es provoqui el de-
teriorament de la convivència, 
la tranquil·litat o la salubritat de 
l’entorn.  || rEdacció

SuCCESSOS | p.CAtAlunyA

L’Ajuntament de Castellar està duent a 
terme aquest mes d’octubre la instal·lació 
de diversos llums led a una desena de pas-
sos de vianants del nucli urbà ubicats en 
vies amb una afluència de trànsit conside-
rable, tant de vehicles com de persones a 
peu. Els objectius d’aquesta actuació són 
potenciar la visibilitat, reforçar la segure-
tat de les persones i reduir els possibles 
accidents en aquests punts.

Fins al moment, s’han collat a terra 
diferents punts de llum (dos en sentit pu-
jada i tres en sentit baixada) als passos de 
vianants de la carretera situats a les cruï-
lles de la carretera de Sentmenat amb els 
carrers de Montcada i de Sala Boadella 
i amb la plaça de Cal Calissó, i també al 
pas situat al carrer Major amb la cruïlla 
amb el carrer de Colom.

 Aquestes peces tenen una funció re-
flectant durant el dia, mentre que durant 
la nit els llums led s’il·luminen de forma 
intermitent i alerten els conductors de la 
presència del pas de vianants, ja que són 
visibles a més de 500 metres. Les bateri-
es de les lluminàries, que tenen una au-
tonomia de 72 hores, es carreguen com-
pletament després de 12 hores d’exposició 
a la llum del dia. L’empresa encarregada 
de dur a terme els treballs és InteRoad, 
especialitzada en senyalització horitzon-
tal o vertical, i en general amb qualsevol 
tipus de treball relacionat amb la senya-
lització, realització de talls de carril, col-
locació de barrera bionda i lloguer i venda 
de material de senyalització.

sant cugat

Castellar  segueix  l’exemple de ciutats de 
l’entorn com Sant Cugat on  el consisto-
ri d’aquella població va començar al juli-
ol  els treballs per instal·lar balises amb 
tecnologia LED a gairebé un centenar de 
passos de vianants del municipi. Els tre-
balls  s’allargaran fins al finals d’any. D’al-
tres ciutats com Sant Boi del Llobregat o 
Reus també han instal·lat il·luminació led 
als passos de vianants més concorreguts.

passos de vianants amb led

uns vianants travessant un dels passos de vianants de la carretera de Sentmenat dilluns al vespre. || q. pascual

Aquesta instal·lació vol potenciar la visibilitat i reforçar la seguretat de les persones a la nit

  Redacció

VIA PúBLICA | SeGuretAt

Sobre els quals 
s’ha actuat 
per la seva 

afluència de 
trànsit

PASSOS DE 
VIANANTS

10 CASTELLAR EN COMú

Demanen reduir el 
límit de velocitat de 
40 a 30 Km per hora

Castellar en Comú proposa reduir el 
límit de velocitat a 30 quilòmetres 
per hora al nucli urbà. És el cas de 
ciutats com Pontevedra, Sabadell 
o Saragossa que ja han posat a la 
pràctica aquesta reducció del límit de 
velocitat “que s’ha convertit en una 
de les mesures estrelles dels plans 
urbanístics i de mobilitat, per la seva 
fàcil implantació i l’eficàcia que ha 
demostrat a més pel propi consell 
de la Dirección General de Tráfico 
(DGT)”, afirmen en un comunicat . 
Segons afegeixen els comuns en el 
mateix comunicat, són moltes les insti-

tucions que defensen aquesta reducció 
(entre elles la DGT) i molts els estudis 
que ho avalen. “En general, s’estima 
que reduir un 5% la velocitat mitjana del 
trànsit, suposa reduir un 10% el nombre 
d’accidents amb ferits i fins a un 20% 
els atropellaments mortals”, sostenen.
A Castellar del Vallès, com a norma 
genèrica, el límit de velocitat al nucli 
urbà és de 40 quilòmetre per hora, sense 
perjudici d’altres regulacions de veloci-
tat específiques en raó de la pròpia confi-
guració i les circumstàncies de cada via. 
Els comuns defensen que limitar la 
velocitat a 30 quilòmetres per hora a 
tot el nucli urbà -no només a uns punts 
concrets- està orientada a pacificar el 
trànsit diari, fomenta la convivència 
entre vianants i  conductors de tot tipus 
de vehicles i redueix la sinistralitat. A 
més, recorda Castellar en Comú,  la 
mesura “pot contribuir a facilitar l’ús 
de la bicicleta dins del municipi”.
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El Forn Viñas va rebre dimarts un 
dels Premis Nacionals als Establi-
ments Comercials Centenaris que 
convoca la Generalitat de Catalunya 
dins de la categoria d’establiments 
de més de 150 anys.  Gabriel Viñas, 
que està al front de l’establiment que 
compleix 180 anys, va recollir la dis-
tinció de mans del president de la Ge-
neralitat, Quim Torra, i la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels 
Chacón. El forn del carrer del Puig 
de la Creu va compartir la distinció 
amb 11 establiments comercials de 
150 anys o més d’història i 23 més de 
centenaris per la seva trajectòria al 
servei del comerç. 

Viñas diu que el president de la 
Generalitat li va comentar que “180 
anys són molts anys i jo li vaig dir 
que sí”. Aquestes van ser les úniques 
paraules que van creuar el president 
i Viñas  enmig de l’acte protocolari 
que també va comptar amb la famí-
lia i l’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, entre els convidats. Viñas ha 
confessat sentir-se orgullós del premi 
“perquè és un reconeixement a 180 
anys fent pa al mateix lloc i amb la 

mateixa família”. Viñas  destaca que 
va decidir dedicar-se al negoci “per 
decisió pròpia i content”. 

El forner reconeix que “vaig in-
tentar aprendre del pare i de l’avi 
i, a més, vaig estar 15 anys com a 
professor i formador de l’escola 
del Gremi de Flequers, i vaig  rebre 
molta informació que després vaig 
aplicar”.  En 180 anys, l’elaboració 
del pa ha anat evolucionant amb la 
incorporació de novetats tecnològi-
ques: “Tot el que sigui una millora 
és benvinguda. Treballar com fa 180 
anys és impensable. Hi ha la llavor 
d’abans i es tracta d’anar fent canvis 
i d’anar-nos adequant als gustos de 
les persones”. Anteriorment, el forn 
de pa havia utilitzat aigua del torrent 
de Canyelles, una pràctica que ara no 
es pot fer “perquè l’aigua no passa 
els controls de qualitat de l’aigua 
de la xarxa”. Al forn tampoc s’ela-
bora productes per a celíacs  perquè, 
segons reconeix Viñas,  “és un tema 
molt delicat ja que la contaminació 
de les farines pot originar-se  a l’am-
bient del local i per això no en faig”.

va servir pa a les tropes carlines

El forn de pa Viñas és el forn de pa 
més antic de Castellar documentat 

A dalt, Gabriel Viñas recollint el premi de mans del president de la Generalitat, Quim 

Torra, i de la consellera d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. A sota el forner amb 

la seva família i l’alcalde, Ignasi Giménez, que van acompanyar-lo a l’acte de lliurament 

del premi.  || rubén  morEno -cEdida

el forn Viñas rep un dels premis nacionals 
als establiments Comercials Centenaris 
pels seus 180 anys d’existència

  Jordi Rius

COMERÇ | DiStinCió

reconeixement 
per l’amor al pa

fins avui, i continua dins de la mateixa 
família després de sis generacions i pot 
acreditar més de 180 anys d’existència.

Se sap que el 1837 el forn de pa 
Viñas ja existia perquè es conserven 
els rebuts que l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès va signar aquell any 
segons els quals la fleca havia proveït 
pa a les tropes carlines. La fundació 
del forn és, per tant, anterior a  aquell 
any.  El fundador d’aquesta nissaga 
de forners va ser Isidre Viñas  Gir-
bau, nascut a Manresa. Cap al 1840 
va comprar el forn que hi havia al car-
rer Puig de la Creu i la casa veïna per 
a habitatge. Des de llavors successi-
vament els seus hereus han continu-
at l’ofici i el forn de pa: Isidre Viñas 
Homet, que va ser jutge de pau, Ga-
briel Viñas Cusidó, que va arribar a 
ser alcalde, Isidre Viñas  Massaveu, 
Francesc Viñas Datsira i actualment 
el seu germà Gabriel. 
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Carretera de Sentmenat, 25. Aquí hi 
trobareu, a partir del 20 d’octubre, la 
botiga Feedness Nutrition que ofereix 
menjar cuinat i preparat per emportar 
de la marca Feedness Meals, a més de 
complements i suplements nutricio-
nals,  i begudes refrescants,  
“sempre saludables i de qualitat, 
baixes en greix”, detallen els respon-
sables del nou comerç.

Sota el segell de Feedness Nu-
trition i de Feedness Meals hi tro-
bem una startup que han posat en 
marxa els castellarencs Marc Gili, 
Sergi Gordo i Juan Barrero. El nou 
projecte es basa en “ menjar sense 
conservants ni colorants, sense fre-
gits, i amb la sal justa i recomanada 
per a esportistes”, explica Gili.  Amb 
tot, des d’aquesta proposta d’emprene-
doria local apunten que la seva oferta 
culinària no s’adreça només a espor-
tistes sinó que és també “per a per-
sones que busquen seguir un estil 
de vida saludable i actiu”.

Així, la  idea de posar aquest ne-
goci en marxa sorgeix quan els tres 
socis van detectar que “hi havia poca 
competència en el sector de la nu-
trició esportiva, de menjar saluda-
ble envasat de qualitat”, constata 
Gili. L’startup s’ha cuinat al programa 
Yuzz de Sant Cugat, i  a l’acceleradora 
Kautic.40 de Terrassa.

D’altra banda, a Feedness Nutri-
tion s’hi podran trobar complements i 
suplements nutricionals i dietètics, vi-
tamines, productes “relacionats amb 

menjar envasat, fresc i 
saludable a tocar de casa

L’expert en xardes, Xavier Salla || cEdida

Els tres socis de Feedness Meals a la botiga Feedness Nutrition de Castellar. || cEdida

Trobada entre l’ASEMCA i la regidora de Dinamització Econòmica, Anna Màrmol. || cEdida

l’startup castellarenca feedness meals obrirà una botiga a la vila
l’eurocambra ha aprovat una directiva 
que regularà els drets d’autor a la xarxa 

la salut personal”.  Des de l’empre-
sa, detallen que la botiga també oferi-
rà un servei de dietètica - per prepa-
rar dietes personalitzades i menús - i 
també d’entrenaments personals. Tot 
plegat, amb una vocació “d’oferir so-
lucions integrals que englobin tots 
els àmbits de l’esport, salut i benes-
tar personal”. De fet, des de l’startup 
han anunciat que obriran  en els pro-
pers mesos una segona botiga que 
s’ubicarà a Sabadell.   

Quant als menús i productes de 
Feedness Meals, es fan a una petita fà-
brica a Sabadell, que compta amb un 
xef que dissenya i prepara els plats, 
que s’elaboren amb “productes de 

EMPRESA | StArtup

proximitat i de qualitat”.  Per co-
mençar,  han creat els menús Gainz, 
Healthy, Shape, Vegan i Basic, que 
inclouen tres plats cadascun. 

Tanmateix, els menús de la 
marca també es distribueixen a 
cinc centres esportius de la co-
marca i diversos punts de recolli-
da. Cal destacar que el projecte in-
tegra el portal feednessmeals.com, 
un canal de venda directa on-line 
en què els usuaris poden realitzar 
una comanda de menjar fresc en-
vasat, i també el portal feednessnu-
trition.com, que ampliarà l’oferta als 
complements i suplements nutri-
cionals.    || rocío GómEz  

El Parlament de la Unió Europea va 
aprovar fa unes setmanes una norma-
tiva d’internet que podria canviar de 
dalt a baix la xarxa tal com la conei-
xem. Unes noves regles del joc que es 
centren en la protecció de les dades 
personals i en regular els drets d’au-
tor, una qüestió que algunes associaci-
ons d’usuaris no veuen amb bons ulls. 
Segons Xavier Salla, consultor, advo-
cat i doctor en comunicació audiovi-
sual i publicitat, cal tenir en compte 
que “és una normativa que s’està 
gestant, una proposta de directi-
va” que després els estats membres 
de la Unió Europea hauran d’adaptar 
al seu territori en el termini d’un any. 
Per tant, cada país tindrà l’última pa-
raula a l’hora de desenvolupar mesu-
res concretes.  

Un dels principals esculls de la 
nova regulació per part de les plata-
formes d’usuaris es troba en els ar-
ticles 11 i 13, que han generat rebuig 
i controvèrsia perquè, entre d’altres 
qüestions, obren la porta a la censura 
de continguts.“Els gestors de les pla-
taformes seran els encarregats de 
posar filtres per detectar si es pro-
dueixen violacions de drets d’au-
tor”, diu Salla.  “Es pot interpretar 
que aquestes plataformes esdevin-
drien una mena de censors de què 
es pot o no es pot publicar”, consta-
ta l’expert.

Quant als drets d’autor, la nor-
mativa podria suposar l’adéu als mems 
que es comparteixen diàriament. Tot 

La nova normativa europea 
podria dir adéu als ‘mems’

TECNOLOGIA  | xArxeS 

plegat, perquè la directiva que va apro-
var l’Eurocambra prohibeix als usu-
aris fer servir continguts sotmesos a 
drets d’autor com ara fotografies i cap-
tures de pantalla per fer-ne muntatges.  
De la mateixa manera, tampoc es po-
dran compartir fragments de textos 
i d’articles, per exemple, en piulades 
a Twitter o publicacions a Facebook, 
sempre que l’usuari no hagi pagat una 
llicència que l’autoritzi a fer-ho, “o es-
perar que passin 20 anys des de la 
publicació original”.

A hores d’ara, segons Salla, no 
està clar com afectarà a projectes col-
laboratius de coneixement com Viqui-
pèdia perquè  la lleia podria  entrar en 
conflicte amb els drets a la informació 
i a la llibertat d’expressió.  || r.GómEz 

La junta de l’Associació d’Empresa-
ris de Castellar del Vallès (ASEM-
CA), que recentment ha renovat els 
seus càrrecs, es va reunir dijous de 
la setmana passada amb la regidora 
de Dinamització Econòmica, Anna 
Màrmol, i tècnics de la mateixa re-
gidoria. La trobada entre l’entitat, 
presidida per Jordi Batet, i l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès va 
servir per traçar línies de treball 
conjunt en l’àmbit del suport a les 
empreses del municipi i el desenvo-
lupament empresarial.

trobada entre l’Ajuntament i la nova junta de l’ASemCA

la reunió va servir 
per traçar línies de 
treball conjunt en 
l’àmbit del suport 
a les empreses

En aquest sentit, es va establir 
el compromís municipal d’oferir un 
ajut econòmic per dinamitzar i po-
tenciar l’ASEMCA entre les empre-
ses de la vila, amb l’objectiu que el 
màxim d’empreses representin l’en-
titat en el desenvolupament de polí-
tiques econòmiques.

Per la seva banda, l’associació 
ha pres el compromís de participar 
activament de projectes com ara el 
que té per objectiu modernitzar i fer 
més competitius els polígons indus-
trials de la vila.

Finalment, a la trobada també 
es va informar que l’Ajuntament té 
previst un conjunt d’actuacions de 
millora dels polígons industrials cen-
trades en aspectes de neteja, man-
teniment i reparació de paviments 
i de l’enllumenat.

Per anar treballant i desenvo-
lupant totes aquestes propostes, 
està prevista la creació d’una co-

EMPRESA | DinAmitzACió

missió de seguiment que estarà for-
mada per representants de l’Ajunta-
ment i de l’associació empresarial.

La nova junta directiva de 
l’Associació d’Empresaris de Cas-
tellar dek Vallès està formada per: 
Jordi Batet Sancliment (presi-
dent), de Digiproces SA, Josep 
M. Farrés Llonch (vicepresident), 
de Fainfa Vallès SL, Joaquim Sesé 
Cortes (secretari), de Corgrap SA, 
David Paris Ortega (tresorer) de 
Quick Solution Sabadell SL,  Joan 
Antoni Fernandez Valdivia (vocal) 
de CRM Consultors Castellar SL, 
Rubén Bataller Berdun (vocal), de 
Prodec Equipos de Envasado SAU, 
David Batet Sancliment (vocal), 
de S.A.Sistel i Juan Fernandez 
(vocal)  de J. Fernández Planchis-
tería Industrial SL, Maite de Bruijn 
(vocal) de Fredcolor SA i Jordi Ca-
samada (vocal), d’Accent Advances 
Systems SLU.  || rEdacció
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La Sala de Plens de Ca l’Alberola va 
acollir dimarts passat l’audiència pú-
blica de presentació de la proposta de 
pressupost municipal i ordenances 
fiscals per a l’any 2019. El tinent d’al-
calde de Finances, Joan Creus, va ser 
l’encarregat de desgranar l’avantpro-
jecte dels comptes municipals per a 
l’any que, que sumen un import total 
de 23.963.375,74, el que suposa un in-
crement de l’1,03 per cent respecte 
l’any anterior. Creus va subratllar 
que el pressupost per al 2019 s’ori-
enta a quatre grans objectius: “El 
manteniment de l’espai públic, el 
compromís amb les persones, l’in-
crement de l’activitat econòmica 
i la reducció de l’endeutament i la 
sostenibilitat financera”. 

Creus va destacar  que “l’in-
crement de la inversió prevista 
en condicionament de l’espai pú-

Presentació pública del pressupost de 
2019 que es portarà al ple d’octubre

Joan Creus, regidor d’Hisenda, durant l’audiència de pressupostos dimarts. || cEdida

FINANCES | equip De GOVern

Junts per Castellar presentarà una 
esmena als pressupostos munici-
pals de 2019 perquè es creïn  noves 
places d’aparcament per als veïns 
de la zona del carrer Nou, Sant Llo-
renç, Canyelles i Escalfet. Segons 
van explicar des de Junts per Cas-
tellar en una roda de premsa a peu 
del carrer Nou, dimarts passat, la 
proposta sorgeix arran d’una re-
ivindicació dels veïns d’aquesta 
part del nucli antic. “Hem pogut 
constatar que hi ha consterna-
ció per part dels veïns en rela-
ció a l’escassetat de places públi-
ques d’aparcament. Molts veïns 
m’han comentat que han de ca-
minar una distància de fins 400 o 
500 metres diàriament per apar-
car i anar a buscar el cotxe, per-
què d’altra manera han d’apar-
car-lo a sobre de la vorera i això 
és una multa de 200 euros”, as-
segura Pau Castellví, alcaldable de 
Junts per Castellar.

Així, des de la formació pro-
posen dues opcions per tal de crear 
noves places d’aparcament. D’una 
banda, fer un aparcament al carrer 
Canyelles cruïlla amb Sant Llorenç, 
i de l’altra, “fer un aparcament a la 
zona superior del carrer Nou, on 
actualment hi ha un dipòsit del re-

Demanen més aparcaments 
a la zona del carrer Nou

Pau Castellví, a l’esquerra, en una trobada amb veïns de la zona del carrer Nou. || cEdida

JuNTS PER CASTELLAR | preSSupOStOS

gadiu de Canyelles”, exposa Castellví.
Des de la formació local apun-

ten que la manca de places públiques 
d’aparcament, no és una problemàti-
ca que afecti només la zona del nucli 
antic. “És un problema que molts 
veïns del poble estan vivint. S’han 
fet obres que en alguns casos han 
significat una pèrdua de places pú-
bliques d’aparcament que ha d’es-
tar compensada amb la creació de 
noves places”, afegeix Castellví. En 
aquest sentit, l’alcaldable de Junts per 
Castellar posa l’accent en què la zona 
del nucli antic “és la que més s’ha res-
sentit per les obres”. Amb tot, Cas-
tellví afegeix que “hi ha llocs en què 
aquest repte” quant als aparcaments, 
“existia abans de les obres”.

Tanmateix, a més d’estar trami-
tant aquesta esmena, Castellví va en-
tregar dimarts passat al tinent d’al-
calde Joan Creus,  - en el marc de 
l’audiència pública dels pressupos-
tos-, una carta que ja compta amb una 
quarantena de signatures de veïns 
de la zona en què expressen les seves 
demandes en referència a les places 
d’aparcament. L’alcaldable de Junts 
per Castellar,  va detallar que també 
s’ha obert una petició al canal Chan-
ge.org, amb la mateixa reivindicació 
veïnal.    || r.GómEz 

blic, així com de les despeses de 
manteniment de la via pública i 
dels equipaments municipals”. 
En l’àmbit social, el regidor va afir-
mar que “la despesa en serveis a 
les persones s’incrementarà prop 
d’un 3%, més del doble de l’incre-

ment del conjunt del pressu-
post”.  Finalment, el regidor va 
detallar les línies mestres del pla 
d’inversions que s’executarà entre 
aquest mes d’octubre de 2018 i el 
desembre de 2019 i que ascendirà 
a 2,8 milions d’euros.  

Darrerament Decidim Castellar ha estat en contacte amb els veïns del carrer Sant Sebastià i ha constatat que “es 
troben amb múltiples bardisses que s’enfilen a les cases per la part posterior”, segons es destaca en una nota 
de premsa de la formació. Després de veure l’estat de l’espai verd entre les cases del carrer Sant Sebastià i el tor-
rent Canyelles -en la imatge- des de Decidim Castellar es denuncia “la deixadesa d’aquest espai i instem l’ajun-
tament que verifiqui l’estat de la zona i faci tots els tràmits necessaris a qui pertoqui perquè faci la neteja 
pertinent”.   || rEdacció

DECIDIM | territOri

Insten el govern a controlar l’estat del Torrent de Canyelles

l’equip de govern ha dissenyat uns comptes que sumen 23,9 milions
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Alcaldes i regidors dels municipis de 
l’àrea de referència de l’Hospital Parc 
Taulí es van reunir divendres passat 
per conèixer la situació de la corpora-
ció sanitària, donar compte de l’activi-
tat dels darrers anys i conèixer el Pla 
Estratègic 2018-2021.  “Des de fa dos 
anys hem anat demanant reunions 
trimestrals amb CatSalut, el De-
partament de Salut i El Parc Taulí 
amb l’objectiu que tots els munici-
pis de l’àrea d’influència del Taulí 
estiguem informats de quines són 

les obres d’ampliació del taulí es 
retardaran entre 6 mesos i un any

reunió entre els 
municipis de l’àrea de 
referència del taulí

les necessitats, les problemàtiques 
i de quina és la situació de l’hospi-
tal”, explica el regidor de Salut de 
Castellar del Vallès, Joan Creus, que 
va estar present a la trobada. 

A banda de representants dels 
municipis, a la reunió van ser presents 
la  presidència del Parc Taulí, la direc-
ció general i la financera. “L’objectiu 
era conèixer com estan les millo-
res que s’estan fent aquests mesos 
i quin és el Pla Estratègic que gui-
arà el futur del Taulí”.

Segons Creus el Parc Taulí és 
un hospital de referència, que manté 
un bon nivell. “El que ha quedat clar, 
també, és per on s’han de millorar 
les coses. Té molt a veure amb les 
urgències. Amb la gestió de l’espai 
i del temps d’espera que és una de 
les qüestions que els usuaris del 

SALuT | hOSpitAl

Taulí patim més. Moltes vegades 
el temps d’espera per fer una aten-
ció correcte està per sobre del que 
hauria de ser desitjable”.

Respecte les línies estratègi-
ques del Pla Estratègic 2018-2021, 
algunes  fan referència a les inversi-
ons vinculades a urgències. Les obres 
que s’estan realitzant són necessàri-
es perquè el temps d’espera a urgèn-
cies es vagi descol·lapsant. “És veri-
tat que l’ajuntament de Sabadell 
va fer un esforç perquè es desblo-
quegés el tema de les obres, ja que 
el Departament de Salut no podia 
fer front, però les reformes que es-
taven licitades no han anat en els 
terminis que s’esperava i segura-
ment hi haurà un retard d’entre 
mig i un any fins que es puguin dur 
a terme”.    || c. domEnE

Els representants dels diferents municipis durant la trobada al Parc Taulí, divendres passat. || cEdida

Aquest vespre tindrà lloc a la sala New Order de Castellar una sessió ben es-
pecial en record del dj castellarnc Pedro Daoiz, conegut com a Peter Selec-
tor Retrodisco, que va morir el 13 de setembre passat després d’una llarga 
malaltia a l’edat de 56 anys.  Companys de professió i la sala The New Order, 
local en què va punxar durant diversos anys Selector Retrodisco, han or-
ganitzat per aquest dijous una sessió ‘afterwork’ solidària que arrencarà 
a partir de les 19h. Hi actuaran dj Javi D’Lux, dj Fer, dj RC, Dj Mortero i DJ 
C.A.S.H., i el grup de música funk Jeff and the Persons. Segons han explicat 
els organitzadors, els diners que es recaptin es destinaran a Una onada de 
petits somriures. Aquest projecte pretén remodelar i transformar la planta 
de pediatria de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Tot plegat, passa per mi-
llorar i adaptar les instal·lacions, i redecorar-les com un fons marí. L’objectiu 
del projecte és reduir l’ansietat i l’angoixa no només dels infants sinó també 
dels pares i mares amb un espai més “humanitzat i còmode”. “L’ansietat 
es retroalimenta, si els nens estan tranquils, els pares i mares també”, 
detallen des d’Una onada de petits somriures. A més, aquesta adequació de la 
planta de pediatria, el fet “d’humanitzar-la” ajuda en la recuperació dels 
infants perquè afecta positivament al seu sistema de defenses i redueix la 
probabilitat de seqüeles emocionals. Així, al local musical The New Order 
s’hi instal·larà una guardiola en què els assistents a la sessió podran fer la 
seva aportació. D’altra banda, una part dels beneficis que es recaptin durant 
la trobada també es destinaran a Una onada de petits somriures.   || r.GómEz 

Sessió solidària en record 
del Dj Peter Selector

Peter Daoiz, a una sessió a The New Order. || cEdida

SOCIETAT | hOmenAtGe
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La castellarenca Antònia Busquets Reguant va rebre dilluns la Medalla 
Centenària de la Generalitat de Catalunya, en una celebració que s’ha dut 
a terme a la Fundació Obra Social Benèfica i que ha comptat amb l’assis-
tència de familiars, de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez i del primer tinent 
d’alcalde, Joan Creus.
La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel De-
partament de Treball, Afers Socials i Famílies a totes les persones residents a 
Catalunya que han complert 100 anys d’edat o estiguin a punt de complir-los. 
Es tracta d’una medalla commemorativa personalitzada, gravada amb el 
nom de la persona i l’any de celebració del seu centenari.
Antònia Busquets Reguant s’ha afegit a la llista de castellarencs i castella-
renques que han arribat a complir cent anys. En l’actualitat, a la vila hi ha 
set persones que superen el segle de vida: quatre dones i un home de 100 
anys i dues dones de 101 anys.   || rEdacció

Antònia Busquets rep 
la medalla Centenària

Antònia Busquets amb familiars i autoritats municipals dilluns passat. || cEdida

GENT GRAN | AniVerSAri

Famílies, estudiants, mestres i direc-
tors d’escoles i instituts van omplir 
dijous passat a la tarda, la Sala d’Ac-
tes del Consorci del Besòs Tordera 
amb motiu del lliurament de la sego-
na edició dels Premis “Descobreix 
el riu”, corresponents al Concurs 
de Fotografia –adreçat als alumnes 
d’ESO– i al Concurs de Dibuix –per 
als estudiants de primària–, en què 
han pogut participar aquells estudi-
ants que han realitzat alguna de les 
activitats del programa educatiu del 
Consorci durant el curs 2017-2018.

Un dels guanyadors ha estat el 
castellarenc Nin Martínez Bardés, 
de l’Escola Emili Carles Tolrà: el seu 
dibuix va obtenir el primer Premi de 
Cicle Mitjà –també hi havia Cicle Ini-
cial i Cicle Superior-. De fet, un dels 
moments més emotius de la tarda 
va ser quan es va donar a conèixer 
el dibuix seleccionat per inspirar la 

imatge del programa educatiu ‘Des-
cobreix el riu’ per a aquest curs es-
colar. Aquesta menció especial se 
la va endur també el tòtil dibuixat 
per Nin Martínez i Bardés, que va 
recollir, de mans del president del 
Consorci, Joan Vila, un quadre amb 
el nou logotip.

Segons expliquen des del Con-
sorci, d’entre les més de 400 pro-
postes rebudes per participar en 
aquest segon Concurs de Dibuix, 
adreçat als estudiants d’Educació 
Primària, el jurat ha hagut de fer un 
gran esforç per seleccionar el pri-
mer premi (dotat amb un diploma, 
xec regal valorat en 100 euros per a 
la compra de llibres i material esco-
lar i una estada gratuïta de 3 dies de 
colònies d’estiu a l’Escola de Natura 
de Vallcàrquera) i els dos accèssits 
(diploma i xec regal de 50 euros) dins 
de cada cicle.   || rEdacció

Nin Martínez guanya un dels 
premis ‘Descobreix el Riu’

Nin Martínez, primer per la dreta, amb altres guanyadors. || cEdida

CONSORCI BESòS | fOrmACió EXPOSICIó | merCAt

La Fundació Obra Social Benèfi-
ca inaugura dilluns 15 d’octubre a 
partir de les 17.30 h al Mercat Mu-
nicipal l’exposició commemorati-
va dels 90 anys de la institució  ‘90 
anys. Fundació Obra Social Benè-
fica’ . La mostra vol aprofundir en 
el tarannà especial que s’ha man-
tingut al llarg de tots aquest temps 
de l’OSB: l’arrelament al municipi 
i els estrets vincles entre la insti-
tució i la població. Per això, l’expo-
sició vol fer un petit homenatge a 
tota aquella gent que ha col·laborat 
i ha contribuït a què el projecte 
tirés endavant, agafés força i es 
mantingués fins als nostres dies. 
La mostra vol ser un tast, un petit 
resum de la seva història i de la 
seva vinculació amb el municipi. 

La FOSB i el Centre d’Estu-
dis Castellar- Arxiu d’Història han 
fet una feina conjunta de selecció i 
de síntesi dels fets que s’han consi-
derat més rellevants. A través de 
diferents plafons, es pot veure l’ori-
gen de l’entitat amb la Comunitat 
de Germanes Vetlladores de Sant 
Josep Vetlladores de Malalts, les 
aportacions i donacions que s’han 
fet al llarg de la seva història,  els 
diferents projectes d’ampliació, 
el projecte de  Ràdio i Gent Gran 
entre l’OSB i Ràdio Castellar o el 
voluntariat com a senya d’identitat 
de la institució. En un dels plafons 
es parla del futur de l’entitat que al 
2028, l’any del centenari, vol ser un 
referent en l’atenció de les perso-
nes amb demència i amb malalties 
neurodegeneratives.  || rEdacció

L’OSB inaugura 
dilluns la mostra 
dels 90 anys
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Aquesta expressió usual que surt 
en moltes converses, en moltes in-
formacions dels diaris en molts pro-
grames de ràdio i televisió comporta 
un acerta ambigüitat en el seu con-
cepte i expressió popular.
Per tant, convé examinar amb certa 
cura què entenem per cultura.
Una persona culta és la que té una 
educació, uns coneixements, unes 
experiències, un equilibri humà i 
social, una mentalitat oberta i un 
sentit humanista i espiritual adqui-
rits com a fruit dels estudis, de lec-
tures, dels viatges i de la pedagogia 
rebuda de la família, dels amics, de 
l’escola i de la societat.
I quant a un poble, podem dir que 
és culte si la mitjana dels ciutadans 
són persones cultes i si les seves tra-
dicions sobresurten, les formes de 

Què és la cultura?

 Antoni Comas

 Junts per Castellar

 Ignasi Giménez*

istalegre s’ha conver-
tit en l’escenari pre-
dilecte per les grans 
posades de llarg dels 
partits polítics espa-
nyols. Fa escassament 

any i mig s’hi celebrava el congrés 
de Podem, aquella esquerra revo-
lucionària que a l’hora de la veritat 
s’ha demostrat que ni és esquerra 
ni és revolucionària. Aquest cap de 
setmana, en canvi, l’antiga plaça de 
toros madrilenya presenciava una 
demostració de força d’un movi-
ment polític de caire ben diferent. 
Es tracta de VOX, una relíquia del 
paleolític espanyol, guardià de les 
essències de PP i Cs. El cap de turc 
de la jornada? No cal ni preguntar: 
Catalunya. VOX representa l’Espa-
nya més reaccionària i carca, l’Espa-
nya dels toros i del “traje de bonito 
de los domingos”, pantalons de ter-
gal, cabell clenxinat amb aigua i tuf 
de Varón Dandy. Només cal conèixer 
mínimament el recorregut del seu 
fundador, Santiago Abascal, exmi-
litant del PP i joguina trencada de 
l’època Aznar que abandonà el par-
tit perquè era massa progressista 
per a ell. Fins aquí, cap novetat per-
què tret del públic, nostàlgic i ana-
crònic, que els dona suport, ningú 
els fa cap cas. O sí?
La reacció de PP i Cs era previsible, 
són companys d’habitació.No obs-
tant, aquest dilluns sentíem algunes 
membres destacats del socialisme 
institucional endur-se les mans al 
cap i alertant del perill que suposa 
per a la democràcia espanyola un 
moviment polític d’aquestes ca-
racterístiques. Primer de tot ens 
preguntem: de quina democràcia 
estan parlant? I segon: pensaven 
el mateix fa un any quan compar-
tien molt més que fotografies a les 
manifestacions de SCC en què es 

elebrem els 90 anys de 
l’Obra Social i Benè-
fica de Castellar, fun-
dada el 26 de gener de 

V

C

VOX, o l’Espanya
de la naftalina

Noranta anys 
d’Obra Social i 
Benèfica 
al servei de Castellar

bramava “Puigdemont a prisión”? 
S’ha de ser cínic, covard i molt po-
cavergonya per rentar-se les mans 
d’aquesta manera. 
Quan VOX es querella va i exercia 
l’acusació particular contra l’inde-
pendentisme, en vistes judicials to-
talment amanyades, quan han fet 
proclames incendiàries contra els 
catalans tot ha valgut. No n’esperà-
vem menys, del partit que es dedica 
a “cepillarse” estatuts. Perquè des 
de fa molts anys, a Espanya, quan 
es tracta d’anar contra Catalunya 
es fa la vista grossa i, a més, se’n 
treu rèdit. 
A Espanya només li faltava això. 
Però aquest no és problema nostre, 
és més, tan de bo que VOX guanyi 
adeptes per poder ensenyar amb 
tota claredat al món el blanqueig del 
feixisme durant tots aquests anys. 
Ja s’ho faran. Nosaltres, a la nostra.

 Josep  Maria Calaf*

n algun article ante-
rior ja he fet referèn-
cia a la meva promis-
cua tendència a ser 
“assaltat” per conciu-
tadans amb l’excusa 

que volen conèixer la meva opinió 
política sobre determinats, deter-
minants i canviants temes polítics 
que afecten notòriament altes ins-
tàncies del país. Si haig de ser franc, 
però, les tertúlies improvisades són 
més una excusa que un pretext ja 
que sovint allò que els interessa no 
és saber el que opino sinó fer-me 
saber allò que ells opinen. No cal 
dir que jo em presto a aquestes ter-
túlies espontànies amb la convicció 
que allò que em diran serà més im-
portant que allò que penso. Al cap-
davall allò que penso ja ho sé i, per 
tant, te poc de novetat. En canvi 

E
Tu que ets polític ...

Els vídeos de la Festa Major que va fer el Pepito Casasayas i un de la Comissió de Festes ja estan penjats a In-
ternet i ja es poden consultar a l’Arxiu Municipal i a l’Arxiu d’Història. Es tracta d’una col·lecció d’11 vídeos!  
|| tExt i foto: joan vivEs

Vídeos de Pepito Casasayas

FOTO DE LA SETMANA

el que em diuen, per desconegut, 
és més interessant. Queda entès, 
però, que el que escolto no ho inte-
gro necessariament només ho as-
sumeixo com un valor perquè hi ha 
qui ho defensa. 
Però invariablement, i sembla que 
inevitablement, totes les trobades 
comencen amb un “tu que ets polí-
tic...”. I es precisament d’això que 
vull parlar.
Soc prou conscient que la meva 
condició de regidor pot reforçar 
l’afirmació esmentada. Que sigui 
temporal i circumstancial no sem-
bla atenuar-ne la condició absoluta 
que li atorga l’interlocutor. Però no 
em considero més polític que el que 
pugui ser qualsevol ciutadà que s’in-
teressa pels problemes que afecten 
a la seva societat. En tot cas jo no em 
considero més polític que excursi-
onista, ecologista, escaquista, ani-
malista, projectista, col·leccionista 
o humanista. Però, per l’ interlo-
cutor interpel·lant, cap d’aquestes 
darreres definicions sembla que 
no defineix la meva personalitat 
d’una manera tan absoluta com la 
de polític. I val a dir que la majoria 
de tertulians els he conegut en al-
gunes de les ocupacions anteriors 
a la de “polític”!
Qualsevol exercici mínimament 
intel·lectual ens portarà a la con-
clusió que, de totes les definicions 
anotades, l’única que no persistirà 
en el temps és la de regidor que es, 
precisament, la que m’atorga el ca-
ràcter d’exclusivitat. Segons sembla 
el fet que sigui efímera, en contrast 
amb les ocupacions permanents, no 
li manlleva la potestat definitòria.
Però com que és impossible lluitar 
contra totes les llufes imposades al 
final arribo a una sana conclusió. I 
aquesta deducció precisa d’un di-
agnòstic i un pronòstic. La prime-
ra consisteix en que l’interpel·lador 
sap millor que ningú que un pobre 
regidor no te cap capacitat d’in-
fluir sobre esdeveniments trans-
cendents ni tampoc té millor infor-
mació que la resta de ciutadans. El 
pronòstic ens porta més a una in-

1928 amb l’objectiu de cobrir les 
necessitats d’atenció d’una part 
important de la població de la 
nostra vila. Al llarg de tot aquest 
temps, ha contribuït a millorar la 
qualitat de vida de moltes gene-
racions de castellarencs i caste-
llarenques.
Que una institució de la vàlua i les 
característiques de l’Obra Social 
pugui celebrar els noranta anys 
d’existència és una fita que ens ha 
de satisfer a tots i totes. La seva 
història és la suma de la dedicació 
i la bona feina dels seus professi-
onals, que han estat al servei dels 
nostres avis i àvies. També parla 
del l’alt nivell de satisfacció de 
tots els usuaris i de les seves fa-
mílies, part importantíssima de 
la comunitat.
L’Obra Social va néixer amb l’in-
tenció de dotar a Castellar d’un 
lloc on els nostres veïns i veïnes 
poguessin acudir a ésser cuidats. 
Aquesta finalitat està actualment 
superada.
Ja no n’hi ha prou amb cobrir unes 
necessitats bàsiques. Ara els ob-
jectius són molt més ambiciosos 
i s’aposta per un model d’atenció 
centrat en les persones, on el ben-
estar del resident i les seves famí-
lies tenen el paper central.
Desenvolupar les capacitats de les 
persones residents i potenciar una 
actitud activa és el repte de l’equip 
de professionals que hi treballen. 
A tots ells i elles cal agrair el seu 
esforç, que han fet de l’Obra Soci-
al un centre de referència a Cas-
tellar i a tot Catalunya.
Per commemorar com cal aquest 
aniversari, el proper dilluns s’in-
augurarà una magnifica exposició 
itinerant que il·lustra el que ha re-
presentat l’Obra Social per Caste-
llar. L’exposició, que ha estat possi-
ble gràcies a la col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història, ens 
permetrà conèixer més de prop 
una entitat que forma part de la 
nostra entitat com a poble.
*Alcalde

ducció que a una deducció: La fun-
ció d’un “polític” com jo s’assembla 
a la del metge que escoltant al paci-
ent ja el cura de mitja malaltia. Es 
a dir, escoltant les opinions d’altri 
aquest pot vehicular pensaments 
o sentiments que necessiten esca-
par-se dels límits de qualsevol cap 
atabalat o cor compungit. 
El país viu amb un ritme tan trepi-
dant i canviant que la gent neces-
sita expressar el seus acords o de-
sacords. Les seves preocupacions o 
esperances. Les seves impressions 
i expressions. Les seves frustraci-
ons i alegries. Amb tot el que està 
passant la comunicació és la millor 
teràpia possible.
Tot i no defugir ni per un moment 
de les tasques que com a regidors 
l’electorat ens va encarregar pot-
ser tenim una responsabilitat afegi-
da que consisteix en saber escoltar 
els nostres conciutadans aquelles 
preocupacions que excedeixen les 
nostres capacitats i possibilitats. Si 
és així, m’ofereixo a que m’utilitzeu 
tantes vagades com faci falta amb 
la condició que el compromís tàcit 
és que no totes les demandes tenen 
concrecions ara per ara.
Potser a aquestes alçades de la nos-
tra particular història haurem de 
convenir que les idees, acceptades 
o negades, tenen tanta importàn-
cia com les opinions comunicades, 
amb assentiment o sense.
*Regidor d’ERC

Dimarts, 23 d’octubre de 2018, de 
les 17 hores a les 20.30 hores tindrà 
lloc la visita de la unitat mòbil del 
Ban de Sang i Teixits a Catellar del 
Vallès. Com es tradicional, la cita 
serà als locals del Centre Excursi-
onista de Castellar, Carrer Colom 
s/n, al costat de l’Auditori. 
Més informació al telèfon 93 714 
60 91 i al web www.bancsang.net

Propera cita per donar 
sang: 23 d’octubre

 Delegació local del Banc de Sang

vida, els costums, la seva educació 
pública i particular, etc., i són notal-
bes i clarament superiors.
Això ho he escrit el dia de Sant 
Jordi, data en la qual s’evidencia 
clarament i de moltes formes el 
grau de cultura especial del nostre 
poble: Catalunya
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empre recorda-
ré l’esplèndid reci-
tal, gairebé privat, 
que «em» va oferir 
Montserrat Caballé 

un matí d’estiu a l’església del mo-
nestir de Ripoll.
L’any 1976, voltant uns dies pel Ripo-
llès amb un amic, ens hi vam acostar 
a fer visita turística i a retre home-
natge als nostres primers comtes, 
que allí reposen. El dia era ennu-
volat. L’església fosca. Al presbite-
ri, una petita orquestra en actitud 
d’espera. Així que som dintre, ens 
adonem que els músics s’alcen, res-
pectuosos. No és per nosaltres, no. 
Com si hagués sortit el sol, l’espo-
nerosa humanitat de la Caballé —
que té casa i refugi al Ripollès—, 
carregada de maragdes i fulards 
de seda, avança vers les grades de 
l’altar. Elegància i majestat. La vaig 
ajudar a pujar, perquè no ho va fer 
cap músic. 
«Jove, a vostè el tinc molt vist», em 
diu entusiasmada, entre esbufec i 
rialla. «Senyora Caballé, no can-
viï els papers, faci el favor. A mi no 
m’ha vist mai ningú», li faig. «Que 
sí, que sí!», diu la soprano, entre 
un devessall de riallades gràcils i 
espontànies.
Durant tres hores vam fruir de 
l’assaig del concert que aquella nit 
havia de celebrar allí mateix. Com 
una gran professional, dreta tota 
l’estona, comandava l’orquestra i el 
director, esmenava les particel·les, 

Recordant 
Montserrat Caballé

S PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

feia divertits comentaris, llepava ca-
ramels, i, amb un llapis que duia a 
l’orella, feia anotacions. L’ambient 
era extraordinàriament cordial, 
com de festa major i l’assaig trans-
corria sense problemes. Àries de bel 
canto, cançons felices, simpàtiques.
Va arribar, però, el punt de cantar 
l’ària «ChefaròsenzaEuridice»d’Or
feoedEuridice, de Gluck. Ària trista 
i commovedora, brodada per la seva 
veu de préssec vellutat, que ens va 
tocar l’ànima. I encara no ens haví-
em refet que ens va encegar de llum 
i de gràcia amb «Piangerò la sorte-
mia» de Julius Caesar, de Händel, 
on la veu d’una desolada Cleòpatra 

plora la seva cruel dissort amoro-
sa. Mentre cantava una història tan 
tràgica, el recinte del temple s’om-
plia de misteri, d’una sentimenta-
litat espessa, palpable. Aquell la-
ment, tan meravellosament cantat, 
ens encongia el cor. L’oïda s’extasi-
ava de tanta perfecció. L’ànim que-
dava en suspens. La seva veu tra-
vessava la volta, i tinc per cert que 
les cendres dels pares de la pàtria 
s’estremien de goig... 
Va acabar l’ària. Tots vam quedar 
en silenci, com abaltits; els músics 
no gosaven aplaudir. Jo, assegut da-
vant d’ella, no podia ni fer-li un som-
riure d’agraïment. S’havia acabat 

l’encís i encara perdurava l’èxtasi. 
A la vida, ai!, els moments merave-
llosos no duren gaire.
Humana, molt humana, Montser-
rat Caballé ha dit més d’una vega-
da que ella se sap administradora 
d’un do rebut, d’un préstec conce-
dit, en favor dels altres, de la huma-
nitat sencera. Després la vaig sentir 
en altres recitals i òperes al Liceu 
i al Palau i en gravacions discogrà-
fiques. I no sé on dec guardar l’au-
tògraf que em va signar aquell dia 
en una llibreta, 
Ara que ha amortitzat el préstec de-
sitgem que no s’oblidi mai la bellesa 
de la seva veu i el seu art.

  Caballé. || joan mundEt

Molt humana, Montserrat

Caballé ha dit més d’una

vegada que ella se sap 

administradora d’un do rebut
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La segona etapa de Pla Estratègic Castellar 20/20 s’ha reprès després de 
l’estiu. El projecte que ha de definir com volem que sigui la vila en la prope-
ra dècada continua amb la fase més creativa. Aquesta tardor s’estan realit-
zant diferents sessions participatives on, a partir de la diagnosi que es va re-
alitzar a la primera etapa, els objectius estratègics sorgits i les aportacions 
de les diferents xerrades del “Cicle Reflexions”, els participants podran re-
alitzar les propostes d’accions en el marc de tres àmbits diferents el social, 
l’econòmic i el territorial. Així, dimecres passat va tenir lloc a la Sala Lluís 
Valls Arenys el tercer dels tallers, dedicat a Territori.  Segons Joan Creus, 
Comissionat del Pla Estratègic Castellar 20/20 s’estan complint les expec-
tatives del projecte: “El disseny era aquest, dedicar el 2017 a la diagnosi, 
el 2018 a la reflexió i l’elaboració de propostes aixecant el cap i veient el 
municipi que volem al futur i acabarem aquest any amb l’elaboració d’un 
document que durant els inicis de 2019 farem públic i acabarem d’arrodo-
nir amb la participació de tots els interlocutors socials”.    ||  c.d.

PLA ESTRATÈGIC | pArtiCipACió

Darrer taller del Castellar 
20/20, dedicat a Territori

El pròxim dilluns 15 d’Octubre la 
Secció Local d’ERC Castellar durà 
a terme, un any més, l’homenatge al 
President Lluís Companys en el 78è 
aniversari del seu afusellament en 
mans de l’estat espanyol.

Enguany, però, l’Assemblea 
de Dones d’ERC Castellar ha vol-
gut aprofitar aquesta data per rei-
vindicar també la figura de Carme 
Ballester, segona muller de Lluís 
Companys entre 1936 i 1940.  A més 
de ser la segona dona de Companys, 
Ballester  va ser una activista pels 
drets de les dones, republicana, d’es-
querres i independentista. Després 

de la detenció de Companys,  Balles-
ter va remoure, en va, cel i terra per-
què algú intercedís pel seu marit: va 
escriure al mariscal Pétain, a l’ar-
quebisbe de París i a l’ambaixador 
espanyol. Després de l’afusellament, 
Ballester va tenir un paper destacat 
en la resistència francesa.

L’acte d’ERC es farà a la Plaça 
Lluís Companys, a les 20 hores, i 
comptarà amb lectura de textos, 
música i dansa, a càrrec de figu-
res emergents en el panorama ar-
tístic com la Guida o la María o de 
ben consolidades com la Carme 
Martí.  || rEdacció

Homenatge a la dona de 
Companys, Carme Ballester

una imatge de la segona dona de Companys, Carme Ballester. ||cEdida

ERC | 15 D’OCtuBre

Sige Sport Castellar ha reco-
llit, per sisè any, 60 lots de ma-
terial escolar, format per lli-
bretes, regles, bolígrafs, llapis, 
colors, rotuladors, estoigs, ti-
sores, calculadores, gomes, re-
gles i motxilles. Els nous usu-
aris que s’inscribien al Sige 
Sport Castellar obtenien una 
matrícula de franc sense per-
manència a canvi del material 
escolar valorat amb 25 euros 
amb el tiquet de compra. Vo-
luntàriament fora de matrícu-
la també hi ha abonats que han 
aportat material.  || rEdacció

SOLIDARITAT | 
CurS

Sige recull 60 
lots de material 
escolar

Moment del tercer taller del Pla Estratègic, dedicat al territori. ||c. domEnE Voluntaris de Càritas. ||cEcida
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Dani Pedrosa segueix el seu 
‘via crucis’ amb una caiguda

El pilot castellarenc dani pedrosa 
va ser l’únic pilot de la graella que 
no va aconseguir acabar el Gp de 
tailàndia al circuit de buriram, des-

prés de caure a vuit voltes del final 
quan rodava en cinquena posició. 
El pilot va assenyalar els pneumà-
tics com a causa de la caiguda, en 
una cursa on el seu company marc 
márquez va deixar el títol vist per a 
sentència. 

Georgina Garcia cau a la 
classificatòria de Linz

la tenista castellarenca Georgina 
Garcia (126 Wta) no va poder pas-
sar la ronda de classificació al tor-
neig Wta de linz (àustria) després 

de caure en el primer partit davant la 
suïssa viktorija Golubic (91 Wta) per 
7-6(4)/ 6-7(3)/ 7-6(4), en un emo-
cionant partit que va decidir tots els 
sets al ‘tie break’ i amb 20 acEs de 
la castellarenca i superant en punts 
a la rival en el còmput global.

Primer tram de la 57a Marxa Infantil de Regularitat  diumenge passat|| Grup familiar dEl cEc

fernández i martí repeteixen victòria
Amb 187 parelles 
inscrites i 184 sortides, 
la participació a la 
57a marxa infantil 
de regularitat creix 
respecte l’any passat

  Marina Antúnez

La 57a Marxa Infantil de Regularitat or-
ganitzada pel Centre Excursionista de 
Castellar ha comptat, enguany, amb 187 
parelles inscrites essent, finalment, 184 
parelles les que van sortir, diumenge al 
matí, i 183 les que van arribar. Aques-
ta xifra suposa un increment respecte 
l’any passat, quan van sortir 166 pare-
lles. Mentre que l’any 2016 en van ser 189.

Dilluns al matí, les classificacions 
s’han donat a conèixer i també els noms 
i cognoms dels guanyadors. En primera 
posició de parelles infantils, s’han clas-
sificat Èric Fernández i Oriol Martí. Na-
tàlia Polo i Lourdes Cuadrado han estat 
les primeres en la categoria de parelles 
mixtes. Segons fonts de l’organització, 
“els guanyadors de la classificació 
infantil són els mateixos que l’any 
passat, tot i que al 2017 van fer zero 
punts de penalització i aquest any, 
5”. La classificació general de totes les 
parelles partiicpants es pot consultar 
clicant aquí.

Els participants van recórrer un 
total de 10,5 quilòmetres pels voltants 
de Castellar. L’estona estipulada per 
a l’organització per fer tot el trajecte 
era d’unes 3,15 hores. Per poder vigi-
lar la regularitat de cada parella par-
ticipant, un dorsal amb numeració i un 

QR facilitaven les tasques de control 
per part dels voluntaris, “que per sort 
són molts i això fa que sigui ben difí-
cil que es pugui perdre cap nen, hi ha 
qui ho considera excessiu però és un 
luxe tenir tanta gent, forma part de 
la festa”, afegien des del CEC. 

Durant el recorregut, es van poder 
veure indrets prou coneguts com els que 
rodegen les masies de Can Torrents, Can 
Casamada, Can Santpere Can Faixero, 
Can Quer, Ca n’Ametller i el Mariner, 
entre d’altres. Un dels atractius de la 
57a Marxa és que se sortia des del refu-

gi antiaeri, entre els carrers del Bages i 
Solsonès, i en el primer tram se l’havia 
de recórrer per dintre. L’arribada es 
va fer, com l’any passat, a la plaça d’El 
Mirador. La meteorologia va acompa-
nyar els petits excursionistes durant 
tot el trajecte. A estones amb sol, d’al-
tres amb núvols que es van agrair per-
què així la calor es va fer del tot supor-
table. La parada per l’esmorzar es va 
fer a l’alçada de Can Casamada. Més 
endavant, a la tercera part del trajec-
te i ben a prop de Ca n’Ametller, es va 
fer una nova parada amb zona de jocs, 

57a 
EDICIó  de la 
marxa infantil de 
regularitat 

184 
PARELLES  
participants, de les 
quals van arribar 183 

10,5 
KM van completar 
les parelles inscrites

es va oferir aigua, sucs, fruita i galetes. 
Aquestes dues parades no comptabilit-
zaven en el temps cronometrable per a 
cada parella participant.

El proper dissabte dia 20 d’octu-
bre, a les 6 de la tarda i a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont, es farà l’entrega de 
premis alg guanyadors i es projectarà 
la pel·lícula de la Marxa 2018. Al ma-
teix temps, s’entregarà a tots els par-
ticipants la fotografia de record. Qui 
no pugui assistir a l’entrega de premis 
podrà passar pel Centre Excursionista 
de Castellar a recollir la imatge. 
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L’equip blanc-i-vermell va sumar el primer 
punt a casa de la temporada, després de sig-
nar l’empat a un enfront del CF Parets i cer-
tificar la millora ascendent de joc i resultats. 
Després d’una primera part de dominis al-
terns, a la segona era la UE Castellar qui por-
tava el pes del partit. 

La jornada començava al Joan Cortie-
lla – Can Serrador amb l’homenatge per part 
del club al campió del món de biketrial, Alan 
Rovira, que després de rebre una placa com-
memorativa de mans del president del club, 
Joan Homet, feia la sacada d’honor del partit 
que havia d’enfrontar al conjunt local al ter-
cer classificat, el CF Parets. També es feia un 
minut de silenci en la memòria de la mare de 
l’exjugador del Castellar, David Luque.

L’equip millorava el joc vist en anteri-
ors partits, però el gol de David López al 56’ 

quedava neutralitzat pel del visitant Pedro 
Rodríguez al 62’, tot i el domini local a la se-
gona part.

El tècnic va explicar que “hem estat 
molt bé a estones, amb futbol de combina-
ció molt bo. Potser ens ha faltat una mica 
de sort de cara a porteria i ens ha faltat 
generar ocasions als tres quarts. La resta 
estem contents moderadament, perquè ho 
estaríem amb els tres punts, però l’equip es 
va fent gran tot i les absències, ja que hem 
estat molt justos de jugadors”. 

 El Castellar aconsegueix guanyar una 
posició a la taula –a l’espera del que faci el Sa-
llent aquesta tarda- i amb set punts és a la 12 
posició. La pròxima setmana, els de Roldán 
visiten a Les Franqueses, que amb una victò-
ria enfront del Sallent pot ser líder del grup 4 
de Segona Catalana.  || a. san andrés

El FS Farmàcia Yangüela Castellar va patir la 
primera derrota de la temporada en el debut a 
la Divisió d’Honor. Els de Darío Martínez van 
caure per 5 a 4 i la remuntada de tres gols a la 
segona part va quedar estèril.

El Castellar començava amb un 2-0 en con-
tra, que Guillem Ramiro retallava al minut 12, 
tot i que abans del descans, el local Marc Cen-
telles aconseguia el seu segon gol i el tercer dels 
de Montserrat.

Amb un 3-1 en contra, els de Martínez se-
guien sense aixecar cap i Centelles aconseguia 
un hattrick als dos minuts del començament.

Els taronges reaccionaven cinc minuts 
després amb dos gols consecutius de Quim 
Juncosa i d’Adrià Girbau, que posaven el 4-3 
al lluminós del pavelló Pau Riba de Monistrol.

L’equip mostrava els seus millors minuts 
de futbol que culminaven amb l’empat de Jun-

cosa a quatre del final.  Els castellarencs s’ho co-
mençaven a creure, però la gerra d’aigua freda 
queia a dos del final, quan Marc Centelles ano-
tava el seu quart gol i deixava el lluminós amb 
el 5 a 4 definitiu, que deixava sense premi als 
de Martínez en el retorn a la Divisió d’Honor.

L’equip va mostrar però, una bona imat-
ge, demostrant que aquesta temporada serà 
un equip difícil de superar i que no li posarà les 
coses fàcils a cap rival. 

“Faig una valoració positiva de l’actitud 
de l’equip, que amb un 4-1 en contra va seguir 
lluitant. Els aspectes tàctics que ens van fer 
no competir a la primera part són qüestió de 
seguir treballant als entrenaments” va ex-
plicar el tècnic Darío Martínez.

La pròxima jornada, l’equip debuta al Jo-
aquim Blume enfront del CCR Gavà, primer 
líder de la categoria.  || a. san andrés

la ue Castellar suma 
el primer punt al ‘Curti’

el fS Castellar cau per 
la mínima a monistrol

‘Grego’ Carreras lluita una pilota en atac enfront la sòlida defensa del CF Parets. || a. san andrés

Darío Martínez dirigint el seu equip en un partit d’aquesta pretemporada. || cEdida

FuTBOL | 2A CAtAlAnA FuTSAL | DiViSió D’hOnOr
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esports

L’onzena edició dels Jocs Special 
Olympics, que va tenir lloc del 4 al 
7 d’octubre a la Seu d’Urgell i An-
dorra la Vella, va comptar amb pre-
sència castellarenca que, a més, va 
ser molt lluïda. Un nodrit grup d’es-
portistes del TEB Castellar va par-
ticipar en disciplines com l’atletis-
me, el futbol sala o l’hoquei adaptat. 
Entre aquests participants, hi havia 
tres nois castellarencs, els germans 
Méndez i Vítor Cózar. Aquest últim 
va brillar amb llum pròpia aconse-
guint un tercer lloc en salt de llargada 
i un espectacular triomf en la cursa 
de 200 metres. L’equip de futbol sala 
del TEB Castellar va aconseguir el 
triomf i l’equip d’hoquei adaptat va 
quedar tercer. 

Els Jocs Special Olympics, que 
se celebren un cop cada quatre anys 
sota el lema ‘El millor és qui ho inten-
ta’, va comptar amb 1.500 esportistes 
procedents d’una dotzena de països, 
tot i que la gran majoria dels partici-
pants eren catalans (1.239 esportistes 
són catalans, 93 de l’estat espanyol i 
54 d’Andorra). La resta procedient 

esportistes castellarencs a 
l’Special Olímpics d’Andorra

L’equip de futbol sala, que va aconseguir el triomf, i Víctor Cózar fent una salt 

de llargada que li va comportar un tercer lloc en la classificació. || cEdidEs

de Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, 
Portugal i Alemanya. 

Segons expliquen des del TEB, 
els 117 esportistes i 24 voluntaris des-
plaçats a Andorra i la Seu d’Urgell  
“van viure una cerimònia d’inau-
guració inoblidable”. “A més de 
portar amb orgull l’escut del TEB 
durant la tradicional desfilada, 
van emocionar-se amb l’homenat-
ge pòstum a Francesc Martínez 
de Foix, qui va presidir la Federa-
ció Catalana d Esports per a P.D.I 
- ACELL i va ser vicepresident 
d’Special Olympics Catalunya, a 
més de dirigir el TEB durant 40 
anys”. La placa commemorativa 
d’Esports de la Generalitat de Cata-
lunya la va recollir el seu germà Joan 
Martínez de Foix, un dels molts es-
portistes que van competir en aques-
ta Onzena edició dels Jocs. 

Aquesta cita és l’esdeveni-
ment esportiu més important per 
a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i “un estímul al tre-
ball diari, el premi a les diferents 
competicions locals i territorials 
i una excel·lent oportunitat per 
demostrar a la societat les capa-
citats i els valors dels atletes amb 

  Redacció discapacitat i, per tant, aconse-
guir complicitats solidàries i de 
respecte”, expliquen els organit-
zadors de l’esdeveniment.

Els Jocs Special Olympics tenen 
lloc cada quatre anys. A Catalunya, 
se celebren des de l’any 1988 quan 

L’estrepitosa derrota de l’HC Caste-
llar enfront del CHP Bigues i Riells 
per 3 a 6 al Dani Pedrosa de Castellar 
deixa als de Pere Gassó una jornada 
més al fanalet vermell del grup A de 
Primera Catalana i ja és l’únic equip 
que encara no ha puntuat. Els granes 
van patir d’allò més en un partit on res 
els va sortir.

L’equip de Bigues i Riells va avan-
çar-se per 0 a 2 als primers 10 minuts 
de joc, davant la inoperància de l’equip 
local. Als de Pere Gassó res els hi sor-
tia bé, en un dels pitjors partits que es 
recorden com a locals als últims anys. 
Els de Bigues encara aconseguien dos 
gols més a la primera per marxar amb 
un clar 1 a 4 al descans.

Perduts damunt la pista, al minut 
set de la segona, rebien el cinquè gol i 
el Castellar es seguia arrossegant. Les 
línies de passada no funcionaven i les 
errades eren cada vegada més segui-
des. Jugadors determinants de l’equip 
erraven les assistències més fàcils i 
entre companys no s’entenien.

A la segona el despropòsit va con-

Cúmul de despropòsits (3-6)

Marcel Montllor intenta superar a un defensa visitant. || a. san andrés

l’hC Castellar es mostra totalment inoperant enfront el Bigues i riells

tinuar, tot i els dos gols dels locals,  tot 
i l’empat a dos gols, on els locals feien 
valer el 3 a 6 final.

El tècnic Pere Gassó va expli-
car que “aquest és el tipus de partit 
que estan acostumats a fer i han de 
canviar de xip. Això costarà molt. 

 Albert San Andrés

HOQuEI | 1A CAtAlAnA

L’equip ha d’estar molt bé física-
ment perquè tenim una plantilla 
curta i no podem estar fent canvis 
cada dos segons”. 

L’HC Castellar és l’únic equip que 
encara no ha puntuat del grup i visitarà 
a l’Arenys de Mar aquesta setmana. 

Derrota del CB Castellar a la pista del Círcol Cotonificio de Badalona, 
en un partit on els de Raúl Jodra van perdre als instants finals per 74 a 
70, amb un final d’infart.

Tot i superar al rival per quatre punts al primer quart (18-22), al des-
cans eren els locals els que manaven de tres (40 a 37) en un partit d’al-
ternatives on els de Jodra no deixaven dominar al seu rival. A la segona 
part la tònica predominant era la mateixa, per arribar als instants finals 
amb 71 a 70, on Joelvin Cabrera fallava un tir decisiu a segons del final 
per poder capgirar el marcador. Els badalonins però, anotaven un triple 
sobre la botzina que significava el 74 a 70 final. 

El CB Castellar ocupa ara la novena posició, abans de rebre al Puig-
verd al Bàsquet Molins (Diumenge 19:00 h), equip que encara no coneix 
la victòria en les dues jornades disputades.  || a. san andrés

el CB Castellar cau 
amb el cap ben alt

Joelvin Cabrera no va poder ser determinant a Badalona. || a. san andrés

BÀSQuET | COpA CAtAlunyA

els esportistes del teB Castellar van tenir una actuació lluïda 

Participants del 
TEB, dels quals 
3 eren nascuts 
a Castellar del 

Vallès

esportistes

117

van tenir lloc a Lleida. Des d’alesho-
res altres ciutats han acollit aquest 
esdeveniment amb clara vocació in-
ternacional: Igualada (1990), Barce-
lona (1992), Granollers(1994), Reus 
(1996), Figueres (2000), Badalona 
(2004), Lloret de Mar (2006), Bar-
celona- Vilanova i la Geltrú (2012) i 
Barcelona-Calella 2014. 



DE L’11 AL 18 D’OCTUBRE DE 201816

secció tema

FuTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 13 OCTuBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
10:00  benjamí a – Ef sabadell
11:30   aleví E -  tibidabo t.romeu
11:30  aleví G - Ef can boada
15:00  infantil a - Ef base ripollet 
17:00  cadet a - Ef sabadell

Partits a fora
09:15  ef Base ripollet- Aleví B
09:30 llerona Ce - Aleví h
10:00  la romànica Cf- Benjamí D
10:15   roureda VDf - Aleví f
10:30  rubí ue - prebenjamí A
10:30 ef Sabadell - Benjamí B
11:30  Base Solsona- infantil A femení
12:00 Badia del Vallès - Aleví C
16:45  ef Sabadell - infantil B
17:00  Sant quirze Vallès - Juvenil A
17:00  les franqueses - Amateur 2a 
18:00  llerona- Juvenil femení

DIuMENGE 14 OCTuBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15  veterans – l’ametlla
10:00   aleví a -  javac terrassa
10:00  aleví d - roureda
11:30  infantil b fem - seagull bdn
11:30  benjamí c - benjamí a
13:00 infantil c - Ef barberà
15.00 juvenil b - sant quirze
17: 00 cadet c - sabadell fc

AGENDA
Del 12 Al 18 D’OCtuBre

BÀSQuET (CB Castellar)

DISSABTE 13 OCTuBRE
Pavelló Puigverd
18:00  sots 25) masculí- navarcles

DIuMENGE 14 OCTuBRE
Pavelló Puigverd
12:00  Júnior masculí- CB tona
17:00   Sènior B - CB Sentmenat
19:00  Sènior A masculí - molins

Partits a fora
19:30 Diagonal mar - Sènior femení

HOQuEI (HC Castellar)

TENNIS TAuLA

DISSABTE 13 OCTuBRE
Pavelló Dani Pedrosa
16:00   prebenjamí B - Cp manlleu
17:00  iniciació B - hC palau 
18:00  iniciació A -les franqueses 

Partits a fora
11:15   hC Sentmenat - infantil
19:40  Ch Arenys de mar -  Sènior 1

DIuMENGE 14 OCTuBRE 
Pavelló Dani Pedrosa
11:00   prebenjamí A - Cp manlleu
12:00  Aleví - hC palau 
13:00  Benjamí - Cp manlleu 

Partits a fora
12:15   Ch mataró - Sènior 2 cat
12:45  Ch Arenys de mar - JuvenilA

DIuMENGE 14 OCTuBRE

Partits a l’Espai Tolrà
10:00   Sènior pref - el Centre 
10:00 Sènior 2a B - ue Sant Cugat
10:00 Sènior 3ª - lluïsos d’horta 

FuTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 13 OCTuBRE
Pavelló Joaquim Blume 
18:00   Sènior A – CCr Gavà

Partits a fora
09:15  parets- prebenjamí B
10:15  fS llicà d’Amunt - Aleví A
11:30  Grups Arrahona - infantil A
14:20  ufS mollet - Cadet B
15:30 futsal iris Badalona - Sènior B
16:00 futsal martorell 2010 - Juv. A

DIuMENGE 14 OCTuBRE
Pavelló Joaquim Blume
09:00 prebenjamí A - Sant Joan
10:15  Benjamí A - rubí CefS
11:30 Cadet A - CfS isur  Ciutat trS

Partits a fora
10:15  racing pineda - Aleví B
10:45 montmeló Ae- Benjamí B

Els components de l’Escola de Trial ‘ELBIXu’ a Sant Fruitós de Bages. || cEdida

Els jugadors de la partida a les pistes de bitlles de Colobrers. || cEdida

BIKETRIAL | C. CAtAlunyA

BITLLES | lliGA BArCelOnA

Díaz, Rovira 
i Roa, 
campions

Debut a la lliga amb dues victòries pel CB Colobrers 

La triple cita -campionat d’Europa, 
d’Espanya i de Catalunya- disputa-
da a Sant Fruitós de Bages va pro-
porcionar excel·lents resultats pels 
integrants de l’Escola de Trial ‘EL-
BIXU’, amb un total de cinc títols.

Marcos Díaz aconseguia la vic-
tòria al campionat de Catalunya en 
categoria Major, després de sumar 
una tercera posició, en la que era la 
segona prova puntuable d’aquest 

El Club Bitlles Colobrers va debutar 
a la Lliga Barcelona amb una doble 
victòria a les dues partides disputa-
des a les pistes municipals de Colo-
brers de Castellar, enfront del CB La 
Perestroika i a Les Termites de Llefià.

Els Colobrers s’emportaven les 
dues partides d’inici de temporada al 
grup A de la lliga provincial, després 
de superar per 28 punts i 23 bitlles 
a 241 punts i 15 bitlles en la primera 
partida de debut a Castellar, en el 
derbi de vallesos enfront l’equip de 
La Perestroika de Les Franqueses.

En la segona, l’equip local supe-
rava a l’equip A de Les Termites de 
Llefià de Badalona per 329 punts i 25 

campionat.
Alan Rovira es proclamava 

campió de Catalunya i d’Espanya 
en categoria minime, mentre que 
Lluc Roa era campió de Catalunya 
i d’Espanya en categoria primesa.

Erik Perona era segon a l’Open 
Blanc, mentre que Martí Troya era 
subcampió de Catalunya, acabant 
segon a la prova del nacional.

A tots aquests èxits s’ha de 
sumar la tercera posició aconsegui-
da per la jove Naia Rovira al campi-
onat català.

Aquests resultats certifiquen 
una vegada més, el bon estat de forma 
de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, que 
ja porta diverses setmanes aconse-
guint èxits, d’ençà que l’Alan Rovira 
es proclamés campió del món de la 
modalitat a Itàlia. .  ||  a. san andrés

bitlles a 300 punts i 21 bitlles, certifi-
cant un excel·lent començament de 
temporada.

El club castellarenc competeix 
aquesta temporada en el grup A de 
la XXV edició de la Lliga Barcelona 
i s’ha situat en tercera posició de la 
taula, pel darrere de Guinardó i Po-
blenou A, que també van guanyar les 
dues primeres partides. Les Termi-
tes C ocupa la quarta posició amb 
dues victòries, però un average in-
ferior als Colobrers. 

El club castellarenc ja va gua-
nyar en aquesta categoria en la tem-
porada 2016-17, quan competia amb 
dos equips.  ||  a. san andrés

matadepera - berga 0-3
Gramanet - vic riuprimer 2-0
juan xxiii - can parellada 0-3
sabadell b - sabadellenca 5-0
cardedeu - joanenc 3-1
caldes m. - masnou 0-0
uE Castellar - Parets 1-1
sallent - les franqueses 1-0
roda de ter - ripollet 0-1

GEiEG - ripoll 2-2
lloret - tona 2-4
palafrugell - roda 5-2
voltregà - arenys de munt 3-0
vic - arenys de mar 5-9
cassanenc - jonquerenc 3-4
HC Castellar - Bigues i Riells 3-6
sentmenar - tordera 12-3

Eixample - rocafort 4-6
nou Escorial -sants 4-2
rosario central - casserres 4-2
Monistrol - FS Castellar 5-4
olesa - floresta b 7-2
castellbisbal - alheña 2-5
Gavà - sj despí 8-3

FuTBOL FuTBOL SALA BÀSQuET HOQuEI PATINS
2A CAtAlAnA · Grup iV · J6 DiViSió D’hOnOr · Grup ii · J1 COpA  CAtAlunyA· Grup 2 · J2 1A CAtAlAnA · Grup A · J4

cE berga 16 6 5 1 0
cf parets 14 6 4 2 0
fc joanenc 13 6 4 1 1
uda Gramanet 13 6 4 1 1
cf les franqueses 12 6 4 0 2
fc cardedeu 12 6 4 0 2
cE sabadell b 10 6 3 1 2
cf ripollet 10 6 3 1 2
cd masnou 8 6 2 2 2
cf caldes montbui 8 6 2 2 2
vic riuprimer rfc 7 6 2 1 3
uE Castellar 7 6 2 1 3
cE sallent 7 6 2 1 3
uE sabadellenca 7 6 2 1 3
cd can parellada 4 6 1 1 4
cE roda de ter 3 6 1 0 5
fc matadepera 2 6 0 2 4
cs juan xxiii 0 6 0 0 6

ccr Gavà 3 1 1 0 0
fs olesa 3 1 1 0 0
alheña cE 3 1 1 0 0
fs bosco rocafort 3 1 1 0 0
f rosario central 3 1 1 0 0
ap nou Escorial 3 1 1 0 0
monistrol fs 3 1 1 0 0
FS Castellar 0 1 0 0 1
cfs Eixample 0 1 0 0 1
magic sants futsal 0 1 0 0 1
fs casserres 0 1 0 0 1
fs castellbisbal 0 1 0 0 1
s. joan despí cfs 0 1 0 0 1
olímpic floresta b 0 1 0 0 1

cb santa coloma  2 2 0
reus ploms  2 2 0
cb ripollet  2 2 0
ademar  2 1 1
sant cugat  2 1 1
badalonès  2 1 1
círcol cotonificio  2 1 1
aEsE  2 1 1
CB Castellar  2 1 1
b pia sabadell  2 1 1
cb alpicat  2 1 1
bàsquet sitges  2 0 0
bàsquet molins  2 0 0
cb cantaires tortosa 2 0 0

CLASSIFICACIó  PJ PG PPCLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP

cp voltregà 12 4 4 0 0
fd cassanenc 9 4 3 0 1
Hc sentmenat 9 4 3 0 1
Hp tona 9 4 3 0 1
Hc ripoll 8 4 2 2 0
cp jonquerenc 8 4 2 2 0
cH lloret 6 4 2 0 2
cE arenys de munt 6 4 2 0 2
cp roda 6 4 2 0 2
cHp bigues i riells 6 4 2 0 2
cH palafrugell 4 4 1 1 2
cH arenys de mar  3 4 1 0 3
cp vic 3 4 1 0 3
cp tordera 3 4 1 0 3
GE i EG 1 4 0 1 3
HC Castellar 0 4 0 0 4

cantaires - pia sabadell 75-85
Cotonificio - CB Castellar 74-70
molins - reus ploms 52-62
ripollet - badalonès 73-66
sitges - ademar 60-74
sant cugat - alpicat 89-68
aEsE - santa coloma 53-65
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Exposicions obertes aquest 
mes d’octubre 

l’exposició del correllengua 2018 
segueix oberta fins dissabte al mer-
cat municipal. s’hi pot veure el treball 
de les escoles sant Esteve, El sol i la 

lluna i Emili carles. també es pot vi-
sitar l’exposició ‘90 anys. fundació 
obra social benèfica’ fins al 12 de 
novembre, i les exposicions ‘tren-
quem reixes per la llibertat’ a l’Esco-
la municipal d’adults, i l’exposició 
d’escultures, a sant pere d’ullastre.

Marc Catalán presentarà el 
llibre ‘Fragmentos de una 
musa demente’ 

El proper divendres, 19 d’octubre, 
marc catalán presenta el llibre ‘frag-
mentos de una musa demente’, a la 

centraleta,a les 19 hores.  El llibre és 
un recull de 15 relats breus, de ter-
ror i ciència ficció.  El 24 d’octubre, 
catalán també farà presentació del 
treball a la llibreria lé, de madrid, i el 
dia  7 de novembre, a la lliberira Gi-
gamesh, de barcelona. 

Les Jornades Europees del Patrimo-
ni tindran lloc, a Castellar del Vallès, 
els dies 13 i 14 d’octubre. “Enguany, 
s’han enfocat cap al patrimoni 
cultural i, en concret, nosaltres 
ho hem centrat en les Arenes, un 
lloc que no es coneix gaire”, explica 
Roger Rocavert, arxiver del Centre 
d’Estudis de Castellar, entitat orga-
nitzadora de l’acte, juntament amb 
l’Ajuntament, que compta enguany 
amb la col·laboració de l’Associació 
de Veïns de les Arenes, dels Amics 
de l’Ermita de les Arenes, de la Co-
munitat de les Siervas, de l’Esco-
la de Música Artcàdia, i amb altres 
persones expertes. 

“Les Arenes és una zona de 
Castellar amb una història molt 
llarga, ja documentada a l’època 
medieval”, segons Rocavert. Les 
cases que formen la barriada van 
sorgir al voltant de la masia de Can 
Barceló, a principis del segle XX. 
“Es va formar a partir d’uns esti-
uejants de fora que van començar 
a anar allà a passar l’estiu, i també 
hi havia un hostal”. La casa de Can 
Barceló està molt reformada, les ma-
sies de Can Carner ja no existeixen, 
“però sí, el Sabater Vell i l’Illa”. 

La zona de les Arenes ha con-

tinuat mantenint la identitat amb 
la gent originària, tot i ser un nucli 
petit, “que no ha crescut com per 
exemple sí que ho ha fet Sant Feliu 
del Racó”.  Les cases modernistes  hi 
tenen un atractiu especial, “i la zona 
on es troba també, és un espai na-
tural molt bonic”. 

ponències || Per donar a conèixer 
tot aquest patrimoni castellarenc, 
s’han organitzat diferents ponènci-
es per dissabte 13, que començaran 
a les 10 i que finalitzaran cap a les 
13.30 hores. 

A les xerrades, es donaran a co-
nèixer diferents períodes històrics, 
com per exemple, la cacera de brui-

Visibilitzant el patrimoni de les Arenes
les Jornades 
europees del 
patrimoni se 
centren en donar a 
conèixer aquesta 
zona de Castellar

  Marina Antúnez

xes que va portar al processament 
de Violant Carnera,  “o els refugi-
ats procedents de Madrid i altres 
llocs que, durant la Guerra Civil, 
es van acollir a les Arenes”, diu l’ar-
xiver. De l’època medieval se’n con-
serva una capella romànica,  l’ermi-
ta de les Arenes. 

Els encarregats de les ponèn-
cies seran Esteve Prat, Gemma Pe-
rich, Roger Rocavert i la Comunitat 
de Las Siervas, “que ens obrirà les 
portes de l’hostal perquè hi pu-
guem desenvolupar les xerradesi 
parlaran de l’edifici”, Òscar Masó 
que parlarà de l’entorn de les Are-
nes, i Joan Roura que farà esment a 
la pedra seca, “un vestigi del pas-

Acte d’entrega de la clau de la caseta-estació del barri de Les Arenes a l’Ajuntament de Sant Esteve de Castellar (1916). || t. casañas

sat vitivinícola”. Del tema de l’es-
tiueig en parlaran Vicenç Relats, 
editor de la revista Vallesos  i mem-
bre dels Amics del Romànic que, 
“al darrer número, va incloure 
un especial sobre l’estiueig al Va-
llès, precisament”, diu Rocavert.  
Anton Carbonell parlarà de l’esti-
ueig de Joan Oliver (Pere Quart) a 
la zona, Esteve Prat se centrarà en 
l’estigueig a Castellar i a les Arenes, 
i els veïns de les Arenes Pere Mora-
tonas i Maria Teresa Relat explica-
ran records i vivències sobre l’expe-
riència personal. 

Val la pena destacar que el pre-
sident Companys havia estat diver-
ses vegades a les Arenes, “ja fos 

com a president o com a ministre 
e Marina”. Havia vingut a fer actes 
oficials a l’Hostal, que ell ja coneixia 
d’abans perquè estiuejava al poble, 
en concret, a la casa de Cal Targa. 
“Tenia molta tirada a anar a les 
Arenes i fer-hi dinars”. Ara, l’edi-
fici és propietat de les monges de la 
Comunitat de les Siervas. 

passejada per les arenes ||  Diumen-
ge, de 9.30 a 13.30 hores s’ha previst 
una caminada per conèixer diversos 
espais de les Arenes. “És una cami-
nada curta, apta per a tothom”, 
aclareix Rocavert. s’iniciarà a l’apar-
cament de l’ermita de les Arenes. 
S’anirà al mas de l’Illa i la capella de 
Santa Maria de les Arenes. Ambdu-
es es podran visitar per dintre. “De 
fet, aquest és un dels atractius de 
la proposta, que es pugui entrar 
a edificis on, altrament, no es po-
dria accedir mai”. Josep Maria Ma-
sagué és arquitecte especialista en 
romànic i ell és qui parlarà del pro-
cés constructiu d’aquest patrimoni. 

Els músics de l’escola Artcàdia 
interpretaran els Goigs de les Are-
nes, la sardana i l’himne de les Are-
nes, “que els veïns de la zona tan bé 
coneixen i cantaran”. També es vi-
sitaran restes arqueològiques al riu 
Ripoll amb aclariments de Roger Ro-
cavert, se seguirà cap a les fonts de 
l’Espígol i del Romaní, i es podrà vi-
sitar l’interior de la casa modernis-
ta de cal Samaranch i l’antic  hos-
tal. La resta de cases modernistes 
es podran veure per fora. “N’hi ha 
una que està construïda per un 
deixeble de Gaudí”. 

Per participar a qualsevol de les 
activitats proposades cal inscripció 
prèvia al correu arxiuhistoriacaste-
llar@gmail.com. 
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Correllengua 2018, una petita festa major

una assistent 

als actes de 

Correllengua 

abraça un petit 

bastoner. 
|| q. pascual

El Correllengua 2018 va arrencar di-
vendres al vespre a la Sala Butxaca 
de l’Ateneu. La castellarenca Mario-
na Roca i Mireia Sans, de Sant Quir-
ze, van protagonitzar una actuació de 
veu i guitarra inspirada en peces dels 
principals autors de la Nova Cançó. 
Durant el concert, a més, les dues ar-
tistes van oferir una explicació dels 
principals aspectes que caracterit-
zen aquest moviment que va néixer, 
enmig del franquisme, per recupe-
rar la identitat catalana a través de 
música contemporània.

La cita ‘Una mirada a la Nova 
Cançó. Un crit de llibertat col·lectiva’ 
va començar amb Les Floristes de la 
Rambla, composta l’any 1963 per Mi-
quel Porter, un dels principals pro-
pulsors del moviment artístic i d‘Els 
Setze Jutges. La peça musical va 
donar peu a explicar els orígens de 
la Nova Cançó. Seguidament, Ma-
riona Roca i Mireia Sans van con-
tinuar el concert amb cançons d’al-
tres autors del moviment, com Quan 
érem infants, de Delfí Abella o L’oca 
d’en Roca, de Josep Maria Espinàs.

El concert va ser especialment 
reivindicatiu. Les artistes van in-
terpretar L’àguila negra, cançó tra-
duïda per Abella del francès que va 
fer-se famosa per M. del Mar Bonet, 
una dels tres últims integrants d’Els 
Setze jutges, amb Lluís Llach i Ra-
fael Subirachs. Segons van explicar 
Roca i Sans, fa referència a un abús 
sexual que va patir Bàrbara, l’autora, 
quan tenia dotze anys, per part del 
seu pare. “Hem de perdre la por, 
seguir lluitant i fer sentir la nos-

mariona roca i 
mireia Sans, i els 
Collons del pare 
rababa van oferir 
repertori musical

  Guillem Plans /Marina Antúnez

CAL | COrrellenGuA 2018

tra veu!”, van dir-ne al respecte, de-
nunciant que, tot i el pas dels anys, 
les dones continuen patint agressi-
ons sexuals. 

El concert va incloure Fem camí 
del grup Esquirols. Fins a la mitja 
part de l’actuació, en què es va llegir 
el manifest d’enguany, escrit per Al-
guer Miquel, cantant de Txarango, es 
va poder escoltar Cançó de Suburbi, 
un poema de Josep Maria de Sagarra, 
musicat per Toti Soler, i  No era això 
de Lluís Llach, que va despertar una 
reflexió de les artistes: “Va per tots 
aquells que per culpa d’un govern 
opressor que no tolera la llibertat 
d’expressió han hagut de marxar 
o són a la presó”.

Unes 300 persones van partici-
par, dissabte, als actes commemora-

i literatura catalana i president de 
l’Aula. El text, consensuat amb la 
CAL Nacional, va destacar la ne-
cessitat de no tenir por a fer ús de la 
llengua catalana, “que és de la gent 
i de les cases [...] patrimoni horit-
zontal”, va dir Carbonell. 

Diumenge, la CAL tornava a 
col·laborar amb el Club Cinema Cas-
tellar Vallès per projectar conjun-
tament “Petitet”, a l’Auditori Muni-
cipal. Paral·lelament, el Correllengua 
ha muntat una exposició amb tre-
balls relacionats amb el Correllen-
gua 2018, elaborats per les escoles 
Sant Esteve, El Sol i la lluna i Emili 
Carles Tolrà que es pot visitar fins al 
13 d’octubre. “Aquest any hem deci-
dit fer l’exposició al Mercat perquè 
sigui més visible”, apunta Sans.   

tius del Correllengua. El gruix dels 
actes va tenir lloc a la plaça d’El Mi-
rador. Diverses entitats del municipi 
van col·laborar amb la “petita festa 
major” organitzada per la Coordi-
nadora d’Associacions per la Llen-
gua Catalana. 

Des de les 6 del dissabte, les 
entitats del Ball de Gitanes, Ball de 
Bastons, els gegants El Sol i la lluna 
i la Coral Xiribec van oferir diverses 
actuacions fins a quarts de nou. Tot 
ambientant la plaça d’El Mirador 
com si fos una petita festa major pel 
poble. “Es tracta d’una festa, on les 
entitats fan poble, participen del 
Correllengua fent que la gent que 
s’acosta s’ho passi bé”, diu Mireia 
Sans, responsable de la CAL Cas-
tellar. El nom de la Nova Cançó és 

un motiu escollit “per la CAL Na-
cional, no per la Cal de Castellar, 
aquest any s’ha volgut homenatjar 
els músics que durant els anys 70 
i 80 van ser importants per difon-
dre la llengua catalana”, afegeix. 

D’altra banda, el vespre del Cor-
rellengua va continuar amb un grup 
de música de cantautor a càrrec d’Els 
Collons del Pare Rababa, una forma-
ció local que any rere any participa 
als actes del Correllengua. “Són del 
poble i ho fan molt bé, i ens encanta 
que any rere any acceptin la invi-
tació del Correllengua”, diu Sans. 

L’activitat va finalitzar amb l’ar-
ribada de la flama de la llengua i la 
lectura del Manifest a càrrec d’An-
ton Carbonell, membre del Col·lectiu 
Pere Quart, exprofessor de llengua 
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Un cop més, la proposta ‘Aques-
ta nit tanquem’ de Manuel de Pe-
drolo, dramatitzada per la compa-
nyia T.I.C. Escènic, va aplegar un 
públic nombrós. 150 persones es 
van apropar a l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont on, aquesta vega-
da, es va representar la funció. Al 
mes de març passat s’estrenava a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu. 

A l’escenari, aquesta vegada 
es va poder gaudir de la interpre-
tació de  Gabriel Ruíz, Joan Solé, 
Josep Maria Roviralta, Ramon 
Permanyer, Eulàlia Vilarasau, 
Carles Rovira, Dolors Ruiz i Je-
roni Oller, en un muntatge diri-
git també per Oller. 

La proposta de T.I.C. Escè-

nic és una adaptació d’una obra 
Manuel de Pedrolo escrita l’any 
1973, “però de rabiosa actualitat”, 
afirmen des de T.I.C. Escènic. Se 
situa en el moment en què es llui-
tava contra la dictadura per re-
cuperar un sistema de llibertats 
i recrea una situació sòciopolítica 
imaginària i la consegüent revol-
ta imaginària sorgida en un teatre 
imaginari d’una ciutat imaginària 
en un país imaginari que pateix un 
règim repressiu imaginari.  

Aquest proper divendres 
i també dissabte, a les 21 hores, 
‘Aquesta nit tanquem’ es podrà tor-
nar a veure en format cafè i amb 
acompanyament de cançons d’Ovi-
di Montllor, a Cal Calissó.  ||  m. a.

Revisitant l’obra de Pedrolo 
‘Aquesta nit tanquem’

Moment de ‘Aquesta nit tanquem’ de T.I.C. Escènic. ||  q. pascual

AuDITORI MuNICIPAL | t.i.C. eSCèniC

La Superbleda és màgica, i no pels 
seus poders, que no tenen res d’ex-
traordinari i que ella mateixa deixa 
en evidència com a producte de la 
imaginació. Fa màgia perquè durant 
la funció pren la canalla de la mà i la 
passeja per la passarel·la de la felici-
tat. I ho fa a través de la moneda de 
canvi més valuosa per aquesta edat 
d’innocència, la riallada.

Les cadires de l’Auditori es van 
omplir de seguida de nens que no es 
volien perdre per res del món les pe-
ripècies de la Superbleda. 130 perso-
nes van assistir a la funció. Durant 
l’espectacle, el caràcter entranyable 
de l’heroïna va seduir els més petits. 
El públic no va parar d’interactuar, 
cosa que demostra que la protagonista 
se’n va guanyar la confiança. Va acon-
seguir-ne que seguissin les diferents 
dosis d’humor sense desconnectar.

A l’escenari, un sorral, un tobo-
gan, un gronxador i poca cosa més. 
Tanmateix, a la Superbleda, que és 
una mica sapastre però té molta vo-
luntat, no li cal més per fer brandar al 
vent la seva capa. L’enemic de la fun-
ció no és un científic que vol extermi-
nar el món. Tot i això, posa en perill 
la salut de moltes persones. Quan la 
protagonista pregunta al públic qui 

el superpoder de fer feliç

creu que és el malvat, d’entre aquest 
diferents veus responen amb carac-
terística innocència: “És un dolent!”, 
diu un. “És un jefe!”, contesta un altre 
infant. Riures.

El malvat és el soroll i la Su-
perbleda tracta de fer-hi front atra-
pant-lo amb bosses d’escombrari-

AuDITORI MuNICIPAL | eSpeCtACle fAmiliAr

es. Per sobre de la trama destaca un 
missatge, que l’heroïna no deixa de 
subratllar: tots tenim superpoders. 
Acabada la funció, la protagonista 
va regalar records a la majoria dels 
nens presents a l’espectacle, ja fos en 
forma de fotografia, autògraf, abraça-
da o somriure.   ||  G. plans

La Superbleda durant l’espectacle de diumenge passat. || q. pascual

la Cia. la Bleda 
va aplegar 130 
persones a l’Auditori, 
diumenge al matí

 Guillem Plans
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NOVEL·LA NEGRA | trOBADA

‘Sabadell negre’, un cicle 
amb empenta castellarenca

Vestida de negra i no per matar. La 
castellenca Lídia Urrutia va tenir un 
cap de setmana ben mogut a la ciu-
tat veïna de Sabadell com una de les 
impulsores de la I Trobada de Novel-
la de crims  ‘Sabadell Negre’. Amb 
la satisfacció d’haver obtingut una 
gran resposta de públic, dissabte al 
vespre després de la cloenda, Urru-
tia es mostrava gairebé emocionada. 

la castellarenca lídia 
urrutia ha estat una 
de les organitzadores 
d’aquest cicle literari

“Hem aconseguit uns bons nivells 
de participació a totes les activi-
tats i, a més, amb un públic molt 
divers”, valorava Urrutia, la qual ha 
organitzat aquesta nova proposta li-
terària amb la sabadellenca Mònica 
Baraut -la seva companya del club 
de lectura Les Dames del Crim- i la 
col·laboració de la Llar del Llibre i el 
Museu d’Història de Sabadell. 

Pel cicle van desfilar durant el 
cap de setmana primers espases de 
la novel·la negra feta a Catalunya 
com Carme Riera, Carlos Zanón o 
Andreu Martín. També es van fer ac-
tivitats  per a diversos públics com 
el taller de les escriptores Anna Ca-
beza i Marta Pont per a infants o una 

Lídia urrutia, a l’esquerra, amb convidats i coorganitzadors del cicle. || j.G.

exposició sobre Manuel de Pedrolo. 
La cloenda va ser protagonitza-

da per l’escriptor del gènere Sebastià 
Benassar, padrí del Festival, el qual va 
encoratjar les promotores a pensar 
en una segona edició del cicle. “Un 
cop passada la ressaca, segur que 
comenceu a donar voltes a la sego-
na edició”, va comentar Benassar a 
Urrutia i Baraut. 

Abans de la cloenda, el cicle va 
tenir com a cirereta una xerrada de-
dicada al detectiu més famós de la 
història: l’incombustible Sherlock 
Holmes, el personatge més cèlebre 
d’Arthur Conan Doyle, que va acabar 
odiant-lo malgrat la fama i el diner 
que li va reportar.     ||  j.G

SANT FELIu | COnCert

AuDITORI | CinemA

El grup vocal PAX participarà a la 38a 
edició del Certàmen de Coccentaina

‘Eugenio’ atrau 90 persones a l’Auditori

El grup vocal PAX - Cor de Cambra de Sabadell, dirigit pel castellarenc 
Esteve Costa i que compta amb diversos cantaires castellarencs, ha estat 
seleccionada per participar a la 38a edició del Certamen Coral Fira de 
Tots Sants de Coccentaina, el proper 10 de novembre. 

A més de l’obra obligada, composada en aquest cas pel composi-
tor basc Joseu Elberdin, el repertori de la PAX també inclourà música 
sacra, profana i popular de diversos estils i èpoques, amb obres d’au-
tors com Palestrina, Britten o Janácek, entre d’altres. La PAX - Cor de 
Cambra compartirà escenari amb el Coro de Cámara Tiento, de Bur-
gos, i el Coro de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda, de Castelló.

El conjunt vocal PAX - Cor de Cambra de Sabadell farà la presen-
tació pública del repertori proposat, aquest proper dissabte, 13 d’octu-
bre, a les 18 hores, a la parròquia de Sant Feliu del Racó.    ||  rEdacció

Divendres es va projectar ‘Eugenio’, una cita que va atraure l’atenció de 
90 persones, a l’Auditori Municipal. L’acte va comptar amb la presència 
del castellarenc Gerard Arderius, que va parlar del seu projecte, premiat 
amb el Laus Or de Disseny en categoria d’estudiant, ‘El soso catalán que 
hace reír’.    ||  m. a. 

BREuS
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DESTAQuEM EXPOSICIONS

agenda del 12 al 21 d’octubre de 2018

DIVENDRES 12
21 h - CAFÈ-TEATRE
Aquesta nit tanquem. pedrolo al 
Calissó d’en roca, amb cançons 
d’Ovidi montllor
Calissó d’en roca
Organització: tiC escènic

DISSABTE 13
De 10 a 13.30 h - CONFERÈNCIA
Jornada sobre el patrimoni 
cultural de les Arenes
+ info.: pàg. 9

18 h - MúSICA
Concert de PAX – Cor de Cambra
parròquia de Sant feliu del racó
Organització: Conjunt vocal pAx – 
Cor de Cambra

21 h - CAFÈ-TEATRE
Aquesta nit tanquem. pedrolo al 
Calissó d’en roca, amb cançons 
d’Ovidi montllor
Calissó d’en roca
Organització: tiC escènic

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Alma
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: pas de Ball

DIUMENGE 14
De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Visita guiada: Ruta de descoberta 
de les Arenes. reserves a l’a/e ar-
xiuhistoriacastellar@gmail.com
inici: aparcament de l’ermita de les 
Arenes
Org.: Centre d’estudis de Castellar 
– Arxiu d’història i Ajuntament

12 h - PROPOSTA
SonaSwing al Calissó Vermut, 
amb Special Swing Quartet
Calissó d’en roca
Organització: SonaSwing i Calissó 
d’en roca

16.30 h i 18.45 h - CINEMA
Campeones
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec de Sílvia Bas
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DILLUNS 15
10.30 h - XERRADA
“Medical Foods”
farmàcia Casanovas
Organització: farmàcia Casanovas

17.30 - INAuGuRACIó
Exposició “90 anys. Fundació 
Obra Social Benèfica”
+info.: pàg. 7

20 h - PROPOSTA
Acte d’homenatge al 
president Companys
plaça lluís Companys
Organitza: erC Castellar

DIMECRES 17
09.30 h - SORTIDA
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAp
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

19 h - TALLER
Taller: “Digue’m què et fa mal i 
et diré per què”. A càrrec de laura 
García, psicòloga, i Sílvia Gallego, te-
rapeuta holística i Casal Catalunya
Organització: tothicap
*inscripcions al tel. 649 54 58 03 
(tardes) o a l’a/e tothicapcastellar@
gmail.com  

DIVENDRES 19 
De 20 a 22 h -  MúSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

20.30 h - PROJECCIó
Els maquis fent la Porta del Cel
A càrrec de Jaume Calsina
local del CeC (c. Colom, s/n)
Organització: Centre excursionista 
de Castellar

 
21 h - CINEMA
Cinefòrum: The Florida Project
Auditori municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

22 h - BALL
Ball solidari per recaptar diners 
pels animals de Castellar
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: ADA

DISSABTE 20 

09.30 - PROPOSTA
IV Trobada d’Entitats d’Estudi 
del Vallès: El patrimoni cultural 
immaterial
el mirador
Organització: Centre d’estudis de 
Castellar del Vallès – Arxiu d’his-
tòria, CCepC i institut ramon 
muntaner

11.30 h - PROPOSTA
L’Hora del Conte Infantil, amb 
Rosa Fité: “Castanya va, 
castanya ve!”
Calissó d’en roca
Organització: Biblioteca municipal 
Antoni tort

17.30 h - PROPOSTA
5a Diada del Soci
Open social d’escalada 
per a adults
local del CeC
Organització: Centre excursionista 
Castellar

17.45  h - MúSICA
Festa Country
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18 h -  PROPOSTA
5a Diada del Soci
Entrega de premis de la 57a Marxa 
Infantil de Regularitat
Auditori municipal
Organització: Centre excursionista 
Castellar

De 20 a 22 h -  MúSICA
Música a la carta amb Sebastià 
Soley
Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

 
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Camelot
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: tot Ballant

DIUMENGE 21 
matí - PROPOSTES
5a Diada del Soci
Excursió Grup de Natura, excur-
sió Grup Anar-hi anant, rocòdrom, 
open social d’escalada infantil, 
dinar social al carrer i entrega de 
distincions
local del CeC
Organització: Centre 
excursionista Castellar

De 9 a 13 h - ESPORT
Tercera prova campionat Open 
Elbixu Trial Bicicleta
parc de Colobrers
Organització: Club trial elbixu

11 h - PROPOSTA
5es Resiolimpíades
pavelló de puigverd
Organització: Ajuntament i 
residències de gent gran de la vila

12 h - PROPOSTA
5a Diada del Soci
Inauguració de la barraca en 
homenatge a Simeó Caba
Davant de la barraca
Organització: Centre excursionista 
Castellar

12 h i 16.30 h - CINEMA
Els increïbles 2
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres, Ostres
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.45 h - CINEMA
El mejor verano de mi vida
Auditori municipal
Organització: Ajuntament

Special Swing Quartet
diumenge 14 · 12 h · calissó d’en roca

aquest diumenge al migdia torna 
sonaswing al calissó vermut. 
aquest cop, per ballar pel benestar 
en el mes de la salut mental. El grup 
convidat és l’special swing quartet, 
format per carlos falanga (bate-
ria), tomeu Garcias (trombó), fèlix 
rossy (trompeta) i joan Garcias 
(contrabaix). Ells ens oferiran l’au-
tèntic swing, manouche i jazz de new 
orleans. En aquest nou cicle de con-
certs, el públic podrà ballar i escoltar 
els millors músics de jazz tradicional 
del nostre país, tot prenent una copa. 
l’acte està organitzat pel calissó 
d’en roca i per sonaswing.

“90 anys. Fundació Obra Social Benèfica”
del 15 d’octubre al 12 de novembre 
mercat municipal
org.: fundació obra social benèfica
col·laboració: centre d’Estudis de 
castellar del vallès i ajuntament

Correllengua 2018
fins al 13 d’octubre
al mercat municipal.
 
“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 
 
 
DiJOuS 11  EuROPA 
DiVenDreS 2 CASTELLAR 
DiSSABte 13 YANGÜELA
DiumenGe 14 YANGÜELA
DillunS 15 ROS
DimArtS 16 PERMANYER
DimeCreS 17 CATALuNYA
DiJOuS 18 VILÀ
DiVenDreS 19 EuROPA
DiSSABte 20 CASTELLAR
DiumenGe 21 CASTELLAR

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

DEFuNCIONS 

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

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

“La forma més positiva de la felicitat —vull dir de la salut— consisteix en l’oblit total de la presència del cos”
Josep Pla

@jaume_calsina @sergicampstorrents
monte perdido cala amarilla

MEMòRIES DE L’ARXIu D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

A redós dels arcs petits de la ribera esquerra del pont Vell hi havia aquesta bassa-safareig, cober-
ta amb ramatge, alimentada per l’aigua del rec de can Barba. Hi trobem un grup de dones fent 
la bugada, segurament veïnes dels carrers del Pont o de Sant Jaume. Hi ha un seguit de detalls: 
roba assecant-se en una paret, dos coves i uns munts de roba penjats d’unes barres, entre pilas-
tres. || tExt: albErt antonEll || fons: joan rocavErt arGElaGués  ||  arxiuHistoriacastEllar@Gmail.

com ||  facEbook.com/arxiuHistoria 

Safareig del pont Vell, vers 1920

penúltima

Josefa Galindo Àrbol
93 anys · 03/10/2018
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la contra

Laura Llobet

Desmedicalitzar els 
problemes de la vida 
és importantíssim

Metgessa de família
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Creu fermament en la sanitat universal. Li agrada 
escoltar el pacient i diu que n’aprèn cada dia. La doctora 
Llobet pensa que va encertar escollint professió. La seva 
família i córrer són els bàlsams que la fan desconnectar

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
responsable
un defecte que no pots dominar?
Excés de responsabilitat
una persona que admires?
tota la meva família
Quin plat t’agrada més?
les cireres
una recepta?
moure’s
una investigació mèdica pel futur
la regeneració neuronal
un viatge?
m’agradaria anar a la lluna
un músic
 bruce springsteen
una pel·lícula?
‘memòries de l’àfrica’, de s.  pollack
un llibre?
‘laura a la ciutat dels sants’,  m. llor
un comiat?
cuida’t

”
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· Recorda quan va decidir estudi-
ar Medicina?
Recordo estar al costat del meu avi, 
quan s’estava morint, jo tenia uns 10 
anys i vaig pensar que havia de ser 
bonic ajudar la gent. I llavors, la idea 
es va començar a formar mica en mica. 
Jo vivia a Vic i allà hi havia un metge 
de capçalera d’aquells d’abans, que tot-
hom el coneixia i parlaven molt bé d’ell, 
li tenien molt de respecte i vaig pensar 
que havia de ser una feina maca.

· Després de l’examen del MIR va 
triar l’especialitat. 
Jo vaig triar fer l’especialitat de metge 
de família perquè m’agrada la visió més 
humana de conèixer tota la part de la 
persona, de la família. És una especi-
alitat molt bonica. 

· Per què és tan important la me-

dicina familiar?
El més important avui dia és que com 
hi ha molta complexitat, molta patolo-
gia i moltes medicines cadascuna de la 
seva especialitat, el metge de capçale-
ra el que fa és conciliar aquesta medi-
cació, saber una mica de tot i globalit-
zar-lo. I també has de saber on buscar 
perquè hi ha vegades que no domines 
el tema. Però això també t’enriqueix 
molt perquè has d’estar contínuament 
llegint i formant-te i fa que la feina no 
sigui gens monòtona.  

· Portar 15 anys amb els mateixos 
pacients deu facilitar el tracte.
L’experiència ajuda molt. Per com 
entra el pacient a consulta, per com 
camina, per com em mira o em saluda 
ja em faig una idea de com està, si ha 
millorat, si no... Tenir gairebé els ma-
teixos pacients ajuda molt a l’hora de 
treballar. Els metges observem molt. 
Tenim en compte moltes coses, fins i 
tot els gestos.

· Tenir un ventall tan gran de pato-
logies no provoca en el metge de 
família certa angoixa? 
La responsabilitat és el que té més 
pes en aquesta feina. Si un dia he pres 
moltes decisions, -perquè cada paci-
ent és una decisió de diagnòstic, me-
dicaments, proves- surto de la consul-
ta com si hagués fet una mitja mara-
tó. T’hi acostumes, però la qüestió és 
tenir clar fins a on arribes. S’ha de ser 
humil. Si m’ho he de revisar doncs li dic 
al pacient, busco la informació a bibli-
ografies o a estudis o consulto a altres 
especialistes, que avui dia és molt fàcil 
estar en comunicació amb ells. Tenim 
alguns referents a qui consultar, podem 
fer visites virtuals en algunes especi-
alitats com cardiologia o psiquiatria.

· Ha d’estar molt atenta a cadas-
cuna de les visites.
Hem aconseguit tenir una mitjana de 
10 minuts per visita per pacient, però 
si hi ha pacients que en necessiten més,  

jo els gasto. Prioritat absoluta al paci-
ent i la gent de la sala d’espera, s’acos-
tuma. Per a mi seria ideal passar mitja 
hora amb cada pacient.
El metge de família assumeix molta 
responsabilitat que abans no assumia: 
controlem el sintrom, fem fons d’ulls, 
conciliem la medicació, hi ha molta 
polimedicació en gent gran i cada cop 
tenim més avis. També ho hem d’es-
criure tot a l’ordinador.    

· Com és la relació amb el pacient?
És molt important escoltar. De vega-
des, només necessita parlar i quan l’es-
coltes t’acabes adonant de la necessitat 
real que té, que t’està explicant un mal, 
però la problemàtica ve d’un altre lloc. 
Has de reconduir la consulta. Potser 
diu que li fa mal la panxa i és un proble-
ma d’angoixa per culpa de la crisi. A mi 
m’agrada molt la meva feina. Sí que de 
vegades et sents atabalada, però quan 
entra el pacient, no hi ha res més. Con-
centració total i a escoltar-lo. 

· Què en penses de la prescripció 
social que impulseu des del CAP?
Que la gent de Castellar té molta sort. 
Desmedicalitzar els problemes de la 
vida és importantíssim. La xarxa que 
hi ha amb les entitats i l’Ajuntament és 
perfecte. De fet, en altres llocs aquest 
projecte és envejat.  La gràcia de tre-
ballar en un poble petit és que coneixes 
la família del pacient, l’entorn...

· Com està el sistema avui dia?
Crec en la sanitat universal, trobo que 
tenim molt bona sanitat i jo, personal-
ment, mai me n’aniria a la privada. El 
problema més gran que tenim ara és 
que no tenim metges. La gent no estu-
dia medicina. No podem cobrir places.  
Estem en el tercer país amb l’esperan-
ça de vida més gran. Hi ha més gent i 
menys metges. I això la gent ho ha de 
saber. Jo marxo un mes de vacances i 
no hi ha substitut. Aquesta és la por que 
tenim, que la sanitat no es vegi afecta-
da per aquest problema.    

 Cristina Domene


