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Setmanari d’informació local

Nova temporada, nous reptes
futbol | p 15

la unió Esportiva va presentar el diumenge passat al Cortiella 30 equips 

Carmelo Morales, campió 
d’Espanya per sisena vegada

El pilot castellarenc revalida el Campionat 
d’Espanya de Velocitat i ja suma un total de 
12 títols en la seva carrera esportiva

Esports | p 13

Sortida al camp de l’equip sènior femení durant la presentació de totes les categories de la UE Castellar, diumenge passat. A la banqueta, els jugadors del primer equip. || q. pascual



 del 26 d’octubre a l’1 de novembre de 201802

publicitat



del 26 d’octubre a l’1 de novembre de 2018 03

tema de la setmana

“El càncer de mama, millor amb es-
port”. Aquest és el projecte solidari 
que ha posat en marxa la castellaren-
ca Mar Hernández a través de la pla-
taforma migranodearena.org. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és recaptar fons 
per a la investigació i la implementació 
de la pràctica de l’esport per part de 
persones afectades pel càncer. “L’es-
port t’ajuda a portar molt millor 
els efectes secundaris dels tracta-
ments de quimioteràpia o de radi-
oteràpia. No és només el fet de fer 
exercici per prevenir o per recupe-
rar-se, sinó també durant el procés”, 
explica Mar Hernández. “L’esport fa 
que tots els símptomes associats als 
tractaments els puguis gestionar 
millor amb un cos que fa activitat, 
més que no pas amb un cos que és 
sedentari”, afegeix.

De fet, la Mar ha comprovat, per 
experiència pròpia, l’efecte terapèu-
tic, en l’àmbit físic i mental, de fer es-
port durant i després de passar per 
un procés de càncer. La castellaren-
ca ha superat dos càncers de mama. 

El càncer de mama, millor amb esport
Mar Hernández engega una iniciativa solidària per recaptar fons per a la primera unitat d’esport oncològic de l’AECC

  Rocío Gómez 

SAlUt | CAMpANyA

El primer, l’hi van diagnosticar fa 11 
anys. Del segon, fa gairebé un any que 
en va acabar el tractament i la medi-
cació. En el decurs d’aquesta dècada, 
la Mar ha participat en competicions 
de gran exigència física com la Titan 
Desert, Pilgrim o Titan de La Manc-
ha. Però el cert és que la castellaren-
ca no és esportista d’elit sinó vocacio-
nal. La Mar és escultora, però durant 
la quimio va descobrir la bicicleta, una 
companya de viatge que ja no ha volgut 
abandonar.  “Aquest estiu vaig deci-
dir que volia incidir en alguna acció 
directa, concreta, que cada repte es-
portiu que em preparés, no només 
fos un repte per a mi, sinó per recap-
tar diners per destinar-los a projec-
tes que valguin la pena i que vagin en 
aquesta direcció” detalla Hernández.

Dit i fet. La castellarenca es va 
posar en contacte amb l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer i va des-
cobrir un projecte de la seu d’AECC a 
Madrid que té per objectiu posar en 
marxa la primera unitat d’esport on-
cològic de l’estat. A més, la Mar també 
s’ha implicat en la creació d’un progra-
ma de formació sobre esport i oncolo-
gia adreçat a professionals de l’àmbit 

sanitari. “Una de les grans limita-
cions que hi ha a l’hora de recoma-
nar esport als pacients  és que els 
facultatius no tenen la formació 
adequada. És imprescindible po-
sar-hi remei, i una de les maneres 
de fer-ho és crear aquests plans de 
formació”, assegura.

Quant a la unitat d’esport onco-
lògic, la castellarenca apunta que si la 
prova pilot té èxit “i es pot comprovar 
que funciona, que l’esport genera be-
neficis en els pacients, la unitat serà 
replicable”. “És una qüestió molt im-
portant, però no s’hi destinen prou 
recursos”, lamenta.

Així, des de l’estiu passat, Hernán-
dez pedala per aconseguir fons per fi-
nançar ambdues propostes. I no ho fa 
sola. En la primera gesta esportiva, la 
Mar va reunir un equip de dones for-
mat per Natàlia Cebrià, Lola Granados 
i Laura Villén per participar a la Powe-
rade Non Stop Madrid-Tajo-Lisboa. Per 
arrodonir-ho, l’equip castellarenc va fer 
podi i va guanyar la cursa en la categoria 
femenina d’equips de quatre. Durant el 
mes d’octubre, i a través del seu projec-
te fotogràfic i de sensibilització Identitat 
esculpida, la Mar ha participat a diverses 
conferències i taules rodones sobre es-
port. A més, també ha pedalat a les ses-
sions de cicle indoor al centre esportiu 
Ekke, amb la col·laboració d’Sportlast. 
Aquesta setmana, la castellarenca ha 
estat convidada a participar a La Volta 
Cicloturista de Menorca.

Fins ara, l’escultora de Castellar 
ha aconseguit recaptar prop de 2.300 
euros. A banda dels reptes esportius 
als quals participa l’equip de Mar 
Hernández, tothom pot fer la seva 
aportació a títol personal al projecte 
a través del portal migranodearena.
org cercant la iniciativa El cáncer de 
mama, mejor con deporte.  

Diumenge passat la plaça del Mirador es va tenyir de rosa. Dues-centes persones van concentrar-s’hi 
al llarg del matí, de les quals un centenar va seguir una classe dirigida de zumba. La proposta va estar 
programada per la junta local de l’AECC-Catalunya, una activitat que va néixer fa tres anys per plantar 
cara al càncer de mama. L’organització va anar a càrrec de Nerbox, ‘Las zumberas de Castellar’ i altres 
instructores de Zumba Fitness convidades. Durant dues hores no van deixar de ballar i, cap a la mei-
tat de l’activitat, els balladors van distribuir-se ordenadament a la plaça per dibuixar un immens llaç 
rosa. “És un tema que ens toca molt de ple. La majoria de persones que venen a fer classes a Ner-
box són dones, i moltes d’elles, o els seus familiars, s’han vist afectades per aquest tema”, explica 
Núria Estrada, instructora de zumba, que va valorar que “la resposta a l’activitat va ser boníssima”. 
Tots els productes que es venien per recaptar diners per l’associació contra el càncer –llibretes, ulle-
res i samarretes– es van esgotar. També es va vendre loteria de Nadal. D’altra banda, el pròxim acte 
solidari que comptarà amb una classe dirigida de zumba tindrà lloc el 25 de novembre per commemo-
rar el dia contra la violència de gènere i serà a l’Espai Tolrà.   || text: g.p. foto: q. pascual

ZUMBA | CoNCENtrACIÓ

ballant contra el càncer 

l’equip de Mar Hernández va fer podi a la powerade Madrid - lisboa || cedida
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les quatre mocions de l’oposició no van prosperar

tres mocions d’ErC 
i una del pdeCAt 
van ser rebutjades

De les quatre mocions que l’oposició va 
portar a votació, cap va poder tirar en-
davant. ERC va demanar la millora de 
les taules que cedeix l’Ajuntament per 
als actes que fan les entitats al carrer, va 
proposar que els gossos poguessin en-
trar a El Mirador i també va proposar 
la creació d’una taula de la gent gran. 
En aquest últim cas, Josep Maria Calaf 
(ERC) va defensar la proposta recordant 
que col·lectius com els joves o el món de 
la cultura disposen d’un Consell en què 

es posen sobre la taula problemàtiques 
i propostes. En aquest sentit, l’equip de 
govern va considerar que no aportava 
res d’utilitat la proposta, mentre que 
Decidim i PDeCAT tampoc van acabar 
de donar-hi un suport clar i van decidir 
abstenir-se.

ERC havia presentat una quarta 
moció relacionada amb una possible 
exempció fiscal a les activitats agrícoles 
que, finalment, va quedar sobre la taula 
a la recerca d’un possible acord futur. 

Per part del PDeCAT, la portaveu 
Bea Garcia va defensar una moció que 
proposava crear àrees de ‘Petó i adéu’ al 
voltant de les escoles de primària, inici-
ativa que, per exemple, s’ha dut a terme 
al voltant d’alguns centres educatius de 
Sabadell. La proposta demanava un es-

tudi de viabilitat “concretant una apli-
cació relativament ràpida al voltant 
d’un o dos centres com a prova pilot”. 
El regidor de Planificació, Pepe Gonzá-
lez, va reconèixer “que l’entrada i sorti-
da de les escoles sempre és conflictiva, 
i el que es busca són solucions a mida 
per a cada centre”, motiu pel qual van 
desestimar la proposta.

Abans del ple, el portaveu d’ERC 
Rafa Homet va llegir una declaració de 
suport als polítics i líders catalans empre-
sonats a espera de judici o els que són a 
l’exili. Segons Homet, “el sistema judici-
al de l’Estat espanyol no compleix els 
mínims democràtics”. A més, van om-
plir el seu espai amb fotos dels presos po-
lítics així com dels líders de l’ANC i Òmni-
um, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.   ||  j.g.

Joan Creus va defensar els comptes municipals previstos per al 2019. || c.d.

ERC va posar al ple fotos dels polítics catalans empresonats. || c.d.

l’equip de govern aprova en solitari el pressupost

En un ple maratonià de quatre hores 
i mitja, celebrat dimarts passat a Ca 
l’Alberola, l’equip de govern va fer 
valer la seva majoria absoluta per 
aprovar els pressupostos i ordenan-
ces municipals del 2019. Durant més 
de dues hores es van repassar els nú-
meros que marcaran la gestió de l’any 
que ve, que coincideix amb any elec-
toral -les municipals seran el 26 de 
maig-, un fet que va planar en mol-
tes de les intervencions. 

El regidor de Finances, Joan 
Creus, va desplegar uns comptes de 
23,9 milions que, al seu parer, mante-
nen com a senyals d’identitat “l’es-
tabilitat i la reducció de l’endeuta-
ment”, fets que permeten “avançar 
en el benestar de les persones co-
mençant per l’espai públic i per-
severant en polítiques socials”.  
Sobre l’endeutament, Creus va asse-
nyalar que a finals del 2017 el deute 
als bancs suposarà el 27% del pres-
supost dels ingressos corrents, “per-
centatge molt allunyat del límit 
legal, que és el 110%”. Sobre les or-
denances, va explicar que la fiscalitat 
s’ha vinculat al cost de la vida i que el 
principal impost, l’IBI, experimenta-
rà un increment del 2%.

Per explicar les inversions pre-
vistes, el regidor de Planificació, Pepe 
González, va recordar que s’invertiran 
1,8 milions del pressupost del 2019 i 1 
milió més procedent del superàvit del 
2017 i va subratllar que “cap projecte 
és pretensiós o faraònic”. “La crisi 
ens ha ensenyat a valorar el que 
costa un euro”, va argumentar Gon-
zález, el qual va detallar que les actu-
acions previstes segueixen la línia dels 
anys anteriors: “Castellar tenia la ne-

Els tres grups de l’oposició van votar-hi en contra en un ple que es va allargar més de quatre hores dimarts passat

cessitat d’un centre identificable i 
de guanyar espai per als vianants i 
per al lleure”.  A banda dels treballs 
de millora de la via pública i de l’Illa del 
Centre, el regidor de Planificació va 
destacar la millora de la xarxa d’equi-
paments, sobretot el cas de l’Espai 
Tolrà, que gaudirà d’una inversió de 
900.000 euros per a la seva millora.

l’oposició vota ‘no’
Els tres grups de l’oposició van vo-
tar-hi en contra i ERC va ser el grup 
que va fer el discurs més detallat per 
argumentar el seu vot contrari. Rafa 
Homet, portaveu d’ERC, va dir que 
“no són pressupostos creïbles a 
sis mesos de les eleccions munici-
pals” i que “la sensació és que ho 
han anat deixant tot per al final” 
i va posar com a exemples, a banda 
d’algunes obres, projectes com el 
de la prevenció de la drogoaddicció 

entre joves o el pla educatiu.  També 
va marcar com a “preocupant”  que 
l’equip de govern “ha gestionat bé la 
crisi però ara no sap desenvolupar 
un projecte de ciutat”.  Sobre els di-
versos projectes plantejats pel pressu-
post, el portaveu d’ERC va reclamar 
“una aposta més clara pel Ripoll”.

Per part de Decidim, Ita Espi-
nosa va mantenir la línia crítica dels 
darrers debats de pressupostos de 
la seva força política. “El que més 
importa és eixugar el deute sense 
explorar com millorar la qualitat 
de vida de les persones, sobretot 
les que pateixen més”, va dir. Es-
pinosa també va recordar que el 
seu grup va posar sobre la taula un 
ajut més decidit per facilitar l’accés 
a l’habitatge per als col·lectius que 
més ho necessiten. “Proposàvem 
200.000 euros per ajuts al lloguer 
d’un màxim de 800 euros, però 

AJUntAMEnt | dEbAt dE prEssupostos

no s’ha reflectit al pressupost, 
malgrat que es va aprovar una 
moció per unanimitat en aquest 
sentit”, va dir la regidora, la qual 
també va apuntar que la seva for-
mació apostava “per incrementar 
el pressupost de subvencions a 
entitats un 70%  i vostès només 
accepten un 15%”.

Finalment, Bea Garcia, de 
Junts per Castellar,  va remarcar 
que la seva formació va demanar a 
l’equip de govern “que no es donés 
cap increment d’impostos -sobre-
tot l’IBI- tenint en compte el que 
s’ha anat pujant el mandat pas-
sat”. També va criticar la manca 
d’un pla d’equipaments i els proble-
mes d’aparcament que, al seu parer, 
es viuen en alguns punts del centre. 
“Són pressupostos pensats per a 
un any electoral”, va reblar Garcia.

crítica de l’alcalde a erc

Després de les rèpliques, l’alcalde, Ig-
nasi Giménez, va fer una intervenció 
final que va carregar especialment 
contra ERC. “Som en una adminis-
tració solvent i intentem avaluar 
l’impacte del pressupost en les po-
lítiques i vostès presenten 125 pro-
postes en un document que no és 
digne”, va dir Giménez a ERC. L’al-
calde va voler rebatre les crítiques 
per manca d’apostes polítiques feta 
pels republicans recordant que “no 
és casualitat la posada en marxa 
de dues escoles bressol, les millo-
res de les escoles d’adults i de mú-
sica, l’aposta pel centre, la creació 
d’un full de ruta per al Ripoll o els 
ajuts i subvencions en matèria so-
cial”. El portaveu d’ERC va respon-
dre a l’alcalde que el seu grup espera-
va durant el mandat “més capacitat 
de generar projectes en comú”.   

 J.G.

El servei local de                
teleassistència serà 
gratuït a partir del 2019

+plE

Un dels acords més novedosos que 
comporten les noves ordenances 
és eliminar el copagament del 
Servei Local de Teleassistència 
(SLT). Aquesta mesura suposarà 
un estalvi de 60 euros anuals per als 
usuaris d’aquest recurs adreçat a 
persones grans o amb dependència. 
El regidor d’Hisenda, Joan Creus, 
va recordar que “fa dos anys ja va 
augmentar un 32% (de 239.000 € 
a 351.000 €) la partida destinada a 
oferir el Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD)”. “Ara proposem la gratuïtat 
del Servei de Teleassistència, un 
mecanisme que salva vides i que 
permet que la gent gran tingui major 
sensació de protecció”, va dir.
 L’any 2017, 471 persones de 
Castellar del Vallès van ser 
usuàries d’aquest servei (355 dones 
i 116 homes), de les quals 466 són 
persones de 65 o més anys. El 
regidor Creus va remarcar que més 
de la meitat dels usuaris del servei de 
teleassistència viuen sols. Val a dir 
que l’SLT va gestionar l’any passat 
un total de 18.599 trucades i 425 
situacions d’emergència a la vila.
 L’Ajuntament destinarà l’any 2019 
al Servei Local de Teleassistència 
un import de 40.400 euros per 
tal de poder prestar el servei. 
Segons el regidor, “tant el SAD 
com la Teleassistència són dos 
dels serveis més ben valorats per 
les persones majors de 80 anys”.
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actualitat territori

Jordi Batet, com a president de l’As-
sociació d’Empresaris de Castellar 
del Vallès (ASEMCA) i en repre-
sentació del teixit industrial i eco-
nòmic de Castellar, ha enviat una 
carta a l’alcalde de Sabadell, Mati-
es Serracant, sumant-se a la petició 
de l’alcalde de Castellar que des de 
Sabadell es prengui una decisió im-
mediata sobre la Ronda Nord. “El 
que pretenem amb la carta és fer 
front comú perquè quedi clar que 
és una petició unànime del poble 

“des de l’AsEMCA demanem  
una decisió sobre la ronda Nord”

Jordi Batet, en una visita a les instal·lacions de Digiproces, la seva empresa. || arxiu

El president d’AsEMCA, Jordi batet, envia una carta al govern de sabadell

de Castellar, però també de tot el 
teixit industrial de Castellar i d’al-
gunes associacions de Sabadell”, 
assegura Batet.

El president recorda que els po-
lígons i les empreses de Castellar ja 
fa anys que tenen el problema de la 
comunicació per accedir a les auto-
pistes: “Hem detectat que l’Ajunta-
ment de Sabadell és qui paralitza 
el tema d’alguna manera, perquè 
avui dia es podria arribar a un 
acord, com a mínim, del traçat”. 

Tot i que l’ASEMCA encara no 
ha rebut resposta per part de l’Ajun-

infRAEStRUCtURES | CoNNExIÓ C-58

tament de Sabadell, sí que han rebut 
suport d’entitats de Castellar i també 
d’algunes associacions de Sabadell, 
que consideren la connexió una mi-
llora per a totes dues ciutats. “Su-
posaria un estalvi de costos, tenir 
empreses més competitives i tor-
nar a ser un pol d’atracció per em-
preses que es vulguin establir a la 
vila. Pensem que molts negocis 
han deixat els nostres polígons 
els darrers anys per la mala con-
nexió amb l’autopista”, diu Batet.

A la carta enviada, Batet re-
corda que fer noves infraestructu-
res viàries no és fàcil ni ràpid, i que 
cal ser curosos amb els traçats i els 
efectes col·laterals i mediambien-
tals: “Això ja ho entenem, i fins i 
tot ho compartim, però en l’àmbit 
polític i en temes cabdals pel des-
envolupament del nostre territo-
ri cal prendre decisions valentes i 
ara correspon a l’Ajuntament de 
Sabadell definirde forma clara la 
seva posició”. 

traçats

Una de les opcions de traçat que hi 
ha sobre la taula és fer l’enllaç amb 
la carretera B-124 de Castellar a 
l’alçada de l’actual pont, a la zona 
propera a Can Pagès, tocant al tor-
rent de Colobrers. L’altra possibili-
tat és fer una connexió més prope-
ra al terme municipal de Castellar 
situada, més o menys, a l’alçada de 
la deixalleria Smatsa.   

L’alcalde, Ignasi Giménez, va en-
viar dimarts una carta al con-
seller de Territori i Sostenibili-
tat, Damià Calvet, sol·licitant el 
canvi de zonificació de Castellar 
del Vallès dins el sistema tarifa-
ri integrat de transport públic. 
El municipi forma part en l’ac-
tualitat de la zona tarifària 3C i 
la petició que s’ha fet arribar a 
la Generalitat és que Castellar 
passi a formar part de la matei-
xa zona tarifària que Sabadell, 
és a dir, la 2C.
En la missiva s’afirma que “els 
usuaris del transport públic 
del municipi estan fortament 
penalitzats des de sempre per 
una zonificació tarifària dife-
renciada de Sabadell, per bé 
que el municipi forma part de 
l’àrea d’influència de la capi-
tal vallesana”.

L’acceptació d’aquesta de-
manda suposaria uns estalvis im-
portants en l’adquisició de títols 
integrats en diferents situacions. 
Així, només seria necessari va-
lidar un viatge d’un títol d’una 
zona i no de dues, com passa ara, 
per anar de Castellar a Sabadell i 
viceversa fent transbordaments 
en qualsevol dels dos municipis 
(per exemple, si s’utilitza la línia 
que arriba a Sant Feliu i les ur-
banitzacions). El mateix passa-
ria per anar de Castellar a Bella-
terra i tornar.

Per fer aquests trajectes, 
els usuaris gaudirien de reduc-
cions molt significatives gràci-
es al canvi de dues zones a una. 
Així, amb l’adquisició de la T-10 

s’estalviarien 9,90 euros; amb 
la targeta 70/30, l’estalvi seria 
de 27,15 euros; amb la T-mes, de 
18,70 euros; amb la T-trimestre, 
de 51,20 euros; amb la T-Jove, de 
37 euros; i amb la T-dia, de 4,50 
euros. Un altre benefici del canvi 
de zonificació seria per als me-
nors de 16 anys que disposen de 
la T-16, una targeta de viatges il-
limitats que només és d’una zona 
i que es podria utilitzar en tots els 
itineraris descrits anteriorment.

En la carta que s’ha enviat 
a la Generalitat es destaca que 
“Castellar és un municipi de la 
regió metropolitana de 24.000 
habitants que només compta 
amb transport públic per car-
retera” i es considera  “un greu-
ge que Castellar no estigui a 
la mateixa zona que Sabadell, 
quan aquest és el seu munici-
pi de referència”. 

proposta de castellar en comú

Castellar en Comú,  en un comu-
nicat la setmana passada, ja va 
demanar a l’alcalde que enviés 
una carta a la Conselleria de Ter-
ritori, a l’ATM i a l’AMB “dema-
nant que s’acabi amb el ‘càstig’ 
que suposa ser zona 3”. A més,  
la formació ecosocialista exigeix 
“a Junts per Castellar que ex-
pliqui a la ciutadania perquè 
no  es fa aquest canvi”. “No 
només ens falten infraestruc-
tures per comunicar-nos amb 
la resta de la comarca, també 
patim un greuge tarifari en el 
transport”, subratllen des de 
Castellar en Comú.   || redacció

Castellar demana el canvi a 
la zona 2 del sistema tarifari

MoBilitAt | trANsport públIC

 Cristina Domene
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Des de fa una vintena d’anys, a Ca-
talunya se celebra la Setmana de la 
Ciència, que arriba enguany a la 23a 
edició. Castellar ha decidit partici-
par, per primera vegada, en aques-
ta iniciativa divulgativa i des d’El Mi-
rador Centre de Coneixement s’han 
programat una sèrie de tallers i xer-
rades per conformar la primera Set-
mana de la Ciència a Castellar, que 
tindrà lloc del 12 al 18 de novembre. 
“És la primera edició i, com a pri-
mera edició, l’afrontem amb molta 
il·lusió i amb moltes ganes. Que 
sigui una llavor per començar i a 
partir d’aquí, a créixer i a fer-ho mi-
llor”, manifesta la regidora d’Innova-
ció i Gestió del Coneixement, Marta 
Roman. La iniciativa divulgativa i de 
lleure, adreçada a totes les edats, in-
clou xerrades, tallers, espectacles i 
una exposició amb la finalitat de “fer 
viure la ciència d’una forma viven-
cial, divertida i propera, de mane-
ra que es desmitifiqui la creença 
que la ciència i la tecnologia són 
avorrides i difícils”, segons asse-
nyala Roman.

La Setmana de la Ciència té 
com a objectiu “despertar vocaci-
ons científiques que puguin gene-
rar oportunitats de futur per als 
nois i noies”, remarca Roman, que 
afegeix: “es calcula que el 2020 hi 
haurà una mancança de 900.000 
científics a tot Europa i cal anar po-
sant granets de sorra per cobrir les 
demandes de feines qualificades 
en l’àmbit científic i tecnològic”.

activitats per a tothom

La Setmana de la Ciència s’inaugu-
rarà el dilluns 12 de novembre, a les 
17.30 h, a la Sala d’Actes d’El Mirador, 
amb la proposta que du per títol Ge-
ometria amb bombolles de sabó, a càr-
rec del matemàtic Anton Aubanell. 

Pel que fa als tallers, n’hi haurà 
12 que es faran al llarg de la setmana 
i que començaran a les 17.30 h. 

D’una banda, tres d’aquests ta-
llers seran de gran format. En pri-
mer lloc, el Lab 0_6 UManresa ofe-
rirà un taller que pretén acostar la 
ciència de manera participativa i 
atractiva a infants de 0 a 3 anys. Un 
altre taller, aquest per a tota la famí-
lia, és el proposat pel Museu de les 

A la recerca de futurs científics

la regidora Marta Roman, a l’esquerra, i Carme Guirao, tècnica d’El Mirador. || c. doMeNe

El Mirador presenta la setmana del Ciència, que  tindrà lloc del 12 al 18 de novembre

  Cristina Domene

Matemàtiques, que du per títol Les 
cúpules de Leonardo i que consistirà 
a construir estructures. Finalment, 
Fora d’Òrbita convertirà la Sala Lluís 
Valls Areny en un planetari que ofe-
rirà quatre sessions durant dos dies. 
Així mateix, també es podrà fer ob-
servació des del telescopi instal·lat 
a la terrassa d’El Mirador.

Uns altres quatre tallers reque-
riran d’inscripció prèvia, que caldrà 
fer al portal web www.castellarvalles.
cat/setmanadelaciencia. Un d’aquests 
tallers serà el de robòtica, proposat 
per Explorium, que inclou sis pro-
postes diferents adreçades a infants 
i adolescents de 5 a 16 anys. Un altre 
taller du per títol Pinzellades de física 

quàntica per a nens i nenes, amb Lola 
Ventós i Montse Campdepadrós.  A 
més, el Lab 0_6 UManresa oferirà el 
taller Les caixes misterioses (despertem 
vocacions), adreçat a adolescents de 
12 a 16 anys. I, finalment, s’oferirà un 
altre taller d’experimentació amb ele-
ments quotidians. 

La setmana inclourà cinc tallers 
més que no requeriran d’inscripció 
prèvia: La Cuina i la química. Desna-
turalització de proteïnes a la francesa, 
amb Re-Crea Accions Culturals; Vol 
amb drons, amb Codelearn i l’Asso-
ciació de Comerciants de Castellar; 
Llum. Taules d’experimentació, amb el 
Laboratori d’Aprenentatge Científi-
ca; La impressió 3D i les seves utilitats, 
amb Alan Alves, enginyer i emprene-
dor castellarenc; i  1,2,3... Química!, a 
càrrec de l’INS Castellar.

El programa d’actes també pro-
posa l’exposició Amb A d’Astrònoma, 
de l’Institut de Ciències del Cosmos 
de la Universitat de Barcelona, que 
està dedicada a astrònomes de relle-
vància mundial al llarg de la història. 
Una altra activitat destacada serà la 
xerrada Espais Blaus: més enllà del po-
pular ‘sol i platja’, que anirà a càrrec 
del Servei Educatiu del Vallès Occi-
dental VIII i la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, que 
s’adreçarà a escolars de secundària 
del municipi.

Finalment, la Setmana de la Ci-
ència es clourà diumenge 18 de no-
vembre amb l’espectacle humorístic 
a l’estil “club de la comèdia” que du 
per nom Monòlegs científics. Històries 
científiques per difractar-se de riure, a 
càrrec de Big Van Ciencia. 
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les resiolimpíades, una gran festa
l’acte d’homenatge 
a lluís Companys va 
reivindicar la figura de 
la seva segona esposa

La 5a edició de les Resiolimpíades, 
tothom va guanyar. Aquesta és la 
idea que va calar aquest diumenge 
al matí, al Pavelló Puigverd, després 
que aquest esdeveniment esportiu, 
però sobretot social, es convertís en 
una gran festa. Els protagonistes de 
la jornada van ser més d’un centenar 
d’atletes de cinc residències: la Nord 
Egara, la Falgàs, la de Can Font, les 
Orquídies i l’Obra Social Benèfica.

La competició va constar de di-
ferents tipus de proves i va posar en 
valor diferents habilitats dels parti-
cipants: la punteria amb diana, els 
cèrcols i les bitlles, la psicomotrici-
tat, la rapidesa amb els relleus i el re-
coneixement musical amb l’audició 
de cançons.

Darrere d’aquesta reeixida edi-
ció, però, hi ha molta feina: “Fa molt 
temps que treballem a la residèn-

  Guillem plans

GEnt GRAn | Esport

Una prova de relleus de les Resiolimpíades en què es valorava la rapidesa.  || cedida

cia perquè surti bé, i a part als avis 
els feia il·lusió. Tots han guanyat al 
final, perquè estan molt contents”, 
explicava Laia Galván, auxiliar d’infer-
meria a la residència de l’Obra Social 
Benèfica, la primera classificada a les 
Resiolimpíades. La residència Falgàs 
va ser segona; les Orquídies, tercera; 
i Nord Egara i Can Font, quarta i cin-
quena, respectivament.

Sense els voluntaris, no hauria 
estat possible: “És important que la 
gent gran surti de la residència i faci 
una activitat diferent. I sempre es 
necessiten mans”,  assegurava Paula 

López, treballadora Social de la Creu 
Roja, i una de les encarregades de di-
namitzar la prova de la música. “És 
un dia molt divertit per ells i elles. 
I l’activitat de les cançons antigues 
els ha encantat”, afegia.

En aquesta activitat, l’Antònia 
Ferrer, de 95 anys, va endevinar totes 
les cançons que van posar-la a prova, 
entre les quals una de Marisol, de Jo-
selito i de Nino Bravo. “Cada any hi 
ha un ambient de festa aquí. S’ha de 
continuar fent, per nosaltres signi-
fica molt”, va expressar emocionada 
l’atleta de l’Obra Social.

La Policia Local ha col·laborat recentment amb el cos dels Mossos d’Esqua-
dra en la detenció de tres individus com a presumptes autors d’un robatori 
que es va produir el passat 1 d’agost en un domicili de la urbanització Aire-Sol 
C.  A petició del cos autonòmic, la Policia Local va analitzar les imatges de les 
càmeres de videovigilància situades a l’entrada de la urbanització i va facili-
tar les dades d’un vehicle sospitós als Mossos d’Esquadra. Gràcies a aques-
ta informació, el cos va poder seguir la investigació, que va finalitzar amb la 
detenció dels presumptes autors del robatori, involucrats també en altres 
fets delictius similars fora del municipi. Els lladres es van emportar un cotxe 
que ha pogut ser retornat als propietaris, en canvi no es van recuperar algu-
nes pertinences de les víctimes del robatori. Segons informa la Policia Local, 
l’ús d’imatges de càmeres de videovigilància sempre es du a terme com a su-
port a informació ja obtinguda prèviament en la investigació.   || redacció

La Policia Local participa en una detenció 
gràcies a les càmeres de videovigilància

BREUS

L’Obra Social de La Caixa va fer l’entrega la setmana passada d’un dona-
tiu de 4.000 euros a TEB Vallès. Aprofitant l’acte de donatiu, uns quants 
empleats de Caixabank van participar com a voluntaris en els assaigs de 
l’obra de teatre El Rey León, que els usuaris del TEB Vallès estan prepa-
rant. El muntatge s’estrenarà el  15 de desembre a l’Auditori .  || redacció

Donatiu de 4.000 euros al TEB
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El president local del PP, Antonio Car-
pio, ha anunciat que no repetirà com a 
candidat a l’Ajuntament de Castellar 
a les pròximes eleccions municipals 
després d’haver estat el cap de llista 
en dues ocasions. Carpio també ha 
comunicat aquesta setmana als seus 
companys de la junta local del PP que 
també vol deixar la presidència local 
“a curt termini per motius estric-

Carpio no serà cap de llista del pp
Ha estat president del partit 9 anys i alcaldable en dues eleccions

Antonio Carpio vol donar pas a una renovació dins del pp local. || arxiu

tament professionals i de dedicació 
a l’empresa privada”. En paral·lel, el 
partit obrirà un procés de primàri-
es per trobar un relleu a Carpio com 
a candidat. “De moment, seguiré 
com a president de la formació per 
donar tot el suport al futur candi-
dat, però en els propers mesos tre-
ballaré amb la junta local per bus-
car qui em substituirà”, explica el 
fins ara líder local dels populars.

Sobre la tria d’un nou cap de 
llista, Carpio detalla que  “serà ele-

 Redacció

git pels militants del partit a Cas-
tellar en un procés de primàries”. 
L’objectiu és apostar  “per la reno-
vació per incorporar nous perfils, 
noves idees, i seguir amb un pro-
jecte de poble”, sosté. Antonio Car-
pio va agafar les regnes del partit fa 
ara nou anys “quan el partit havia 
desaparegut de la vila, i avui el PP 
de Castellar és un partit fort, sòlid 
i unit amb projecte de futur”, se-
gons el seu balanç d’aquests darrers 
anys, en què la força política va ar-
ribar a tenir dos regidors el mandat 
passat. “Ara és el moment de fer un 
pas al costat després d’haver-me 
presentat en dues ocasions i l’ho-
ra de donar pas a un nou projec-
te”, explica.

Finalment, també vol subratllar 
que li va suposar “un orgull ser re-
gidor del meu poble i poder haver 
treballat pel benestar de tots els 
castellarencs i castellarenques”. 
“En aquests anys he pogut com-
provar que Castellar és un poble 
especial, amb una àmplia plura-
litat d’idees i opinions, però que 
al final tots coincidim en la matei-
xa direcció i interès, el millor per 
a Castellar”, conclou.  || redacció

polítiCA | ElECCIoNs MuNICIpAls

Divendres passat, Junts per Castellar va celebrar al Calissó la primera edició de 
l’activitat Beer&Politics -una conversa entre un personatge polític i veïns del 
poble, amb una cervesa a la mà-. Pau Castellví, candidat a l’alcaldia de Junts per 
Castellar, va relatar als assistents que van omplir l’espai la trobada que va tenir 
fa unes setmanes amb Carles Puigdemont a la Casa de la República (Bèlgica), 
en qualitat d’assessor en política internacional.  Castellví va explicar que “l’Estat 
ha fet servir tota mena d’armes contra les nostres legítimes aspiracions... però 
també la il·lusió falsa i buida d’una suposada voluntat de diàleg de Madrid que, 
fins a dia d’avui, no s’ha demostrat”.  || redacció

Castellví parla de la trobada amb Puigdemont

BREUS

Segons ha informat l’empresa Endesa, dilluns 29 d’octubre s’interromprà 
el subministrament d’energia elèctrica a diversos carrers de la vila, de 8 a 
12 h aproximadament, a causa dels treballs de manteniment de les instal-
lacions. Per a qualsevol aclariment, podeu trucar al telèfon 800 760 706.Els 
carrers afectats seran Boix, Camamilla, Espígol,  Farigola, Malvasia, Menta, 
Romaní i Sajolida.   || redacció

Talls de llum a diversos carrers
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 Junts per Castellar

n el ple del dimarts pas-
sat es van aprovar els 
pressupostos munici-
pals per al 2019. Ana-
litzant la proposta de 
pressupostos,  s’evi-

dencia que la prioritat no és l’interès 
general, sinó l’interès propi d’aquest 
equip de govern davant la imminèn-
cia d’unes eleccions.
Observem un fort increment en les par-
tides destinades a condicionaments de 
tot tipus, així com un increment en les 
partides destinades a treballs realitzats 
per empreses externes. Això es tradu-
eix en primer lloc en gastar-se els di-
ners de tots en actuacions que cridin 
l’atenció de la gent, com ara remodela-
cions de carrers, places i jardins, sense 
haver preguntat abans a la ciutadania, 
que és qui paga impostos, si realment 
ho considera necessari i/o prioritari. I 
en segon lloc, permet poder destinar 
diners a temes d’interès per al govern 
sense haver de donar gaire explicaci-

E
Més del mateix

ons o sotmetre a votació possibles mo-
dificacions al ple. 
El nostre grup municipal va fer tres 
propostes referents a l’equip de go-
vern en referència als pressupostos: 
crear un pla d’equipaments, elaborar 
un pla de zones d’aparcament al cen-
tre i fer un estudi de viabilitat per a 
una protectora animal. No vam rebre 
cap resposta del govern respecte cap 
de les tres propostes. Constatem un 
cop més que aquest Ajuntament és 
al·lèrgic a la participació i, per exten-
sió, a la democràcia. Només s’omplen 
la boca de participació quan sotmeten 
a votació popular un seguit de propos-
tes que representen una part ínfima 
del pressupost municipal i que, prè-
viament, han passat el filtre imposat 
per l’Ajuntament sobre què interessa 
i què no interessa. Aquesta situació es 
veu agreujada per la majoria absoluta 
socialista al ple.
Aquesta manera de fer les coses, ca-
racteritzada per fer abans de pregun-
tar i després fer cas omís a les crítiques 
respecte allò que es fa malament, s’ha 
d’acabar ja. Castellar no pot perdre 
més recursos per culpa d’un govern 
que només busca el seu propi interès 
i no el del poble que governa. Aquest 

govern és una limitació constant per 
al desenvolupament del potencial que 
té aquest poble.Les seves ocurrències 
estan fent que comerços implantats de 
fa anys al poble hagin de tancar o can-
viar d’emplaçament. L’accés a serveis 
elementals com les entitats financeres 
o Correus cada dia és més difícil per la 
manca de llocs d’aparcament. 
Els pobles els fan les persones, no els 
governs. Un poble que no és capaç de 
satisfer les seves pròpies necessitats 
està condemnat al fracàs. Pensem-hi.

continua a la pàgina 11

El dimecres 17 d’octubre es van lliurar a la sala d’actes d’El Mirador obsequis de marxandatge de la marca ‘Fem 
Castellar’ –tasses, llapis, llibretes i bosses- a les persones que van participar en el concurs publicat a L’ Actual 
fa unes setmanes. Més de 150 persones van respondre al concurs, que es presentava en forma d’enigma i que 
calia resoldre completant els buits d’una frase relacionada amb la marca corporativa del municipi ‘Fem Caste-
llar’, construïda a partir de formes geompetriques bàsiques. Els participants que no van poder anar a recollir 
els regals ho poden fer al SAC d’El Mirador fins al 26 d’octubre! 
D’altra banda, al mateix acte es van donar a conèixer els guanyadors d’aquest any del concurs d’Instagram de 
L’ACTUAL sobre la festa major de la vila. En concret, aquest any, els tres guanyadors van ser Jordi Niñerola, 
Ferran Farriol i Amin Douay, que gaudiran d’un dinar o sopar en alguns dels restaurants de Castellar del Va-
llès.  || text: redacció i foto: q. pascual

150 persones van resoldre el concurs sobre la imatge corporativa ‘Fem Castellar’

foto DE lA SEtMAnA

El passat divendres 19 d’octu-
bre, es va celebrar la 22ª troba-
da d’exalumnes del Col•legi “El 
Casal” nascuts els anys 56, 57 i 
58, ja són 22 anys consecutius 
que es celebra aquesta trobada 
que va començar amb els exa-
lumnes nascuts el any 1956 i que 

Trobada d’exalumnes d’El Casal

Aquells que defensem que la polí-
tica sigui de tothom, per a tothom 
i amb tothom, ho tenim difícil en la 
selva impenetrable de la política 
de partits. Aquesta modalitat ha 
fet esdevenir la política una pràc-
tica d’interessos corporatius en 
pro d’uns suposats programes i 
ideologies, però en realitat tapen 
uns comportaments encara massa 
rígids i amb excessiva obediència 
als postulats propis de cada partit. 
Això desfà, de totes totes, l’espe-
rit genuí de la democràcia, que va 
néixer ara fa 2.500 anys, per im-
pedir precisament els interessos 
corporatius de poder que ja, en 
aquella època, estrenyien i con-
dicionaven la lliure expressió de 
cada individu en el si de la polis.
No ens enganyem: mentre la po-
lítica sigui comandada per les di-
rectius interessades i fractals dels 
partits, siguin de la ideologia que 
siguin, la participació ciutadana 
lliure i espontània no serà possible 
i aquells que treballem per recu-
perar l’esperit genuí  de l’ isono-
mia, la igualtat de tothom davant 

Corren mals
temps 
per a la política

 Jordi Uyà la llei, ens veiem relegats a ser veus 
discordants, minoritàries, quatre 
copets a l’esquena i cap a casa...
No ens enganyem: per deixar de 
ser una  societat majoritàriament 
idiotitzada hem d’obrir amb tota 
sinceritat els canals de participa-
ció política, per a totes les edats i 
estaments socials, i generar un nou 
marc d’interrelacions que faci sen-
tir a cada persona que és un ésser 
autoresponsable que contribueix, 
amb la seva participació política, a 
construir un espai de convivència 
comú més amable i inclusiu.
I avui per avui això, lamentable-
ment, encara no és possible. Per-
sistim en mantenir formats polí-
tics caducs, fractals i portadors 
d’eternes confrontacions. No som 
capaços d’encarar una transfor-
mació real i profunda que obri pas 
a un paradigma de més maduresa 
humana. Un nou paradigma que 
molts encara no volen veure, truca 
insistent a la porta i demana pas 
franc. No val a parlar de canvi soci-
al si seguim ancorats en les matei-
xes postures internes. El canvi és 
d’actitud, i ara és moment de des-
fer comportaments egoistes i cer-
car entre tots allò que ens fa sem-
blants i no diferents. Si no canviem 
actituds internes les estructures 
externes estaran maquillades d’un 
suposat canvi però prenyades del 
mateix esperit caduc.

 Decidim Castellar

nguany l’equip dels so-
cialistes de Castellar 
ha tornat a presentar 
un pressupost amb les 
mateixes línies ideolò-
giques a les d’anys an-

teriors, és a dir, res de nou a l’horitzó 
que ens faci pensar en un  gir cap a un 
pressupost més agosarat que suposi 

E
Pressupostos 2019

És cert que algunes partides s’incre-
menten tènuement, com el servei de 
teleassistència, que serà gratuït, igual-
tat, infància, adolescència i ocupació. 
I seguim destacant un increment en 
Comunicació, una despesa de 564.343 
€ que considerem molt elevada, quan 
a Cultura i Equipaments Culturals no 
existeix pràcticament cap increment. 
Tot això malgrat tenim un superàvit 
d’1 milió d’euros que es destina ínte-
grament a asfaltar carrers i places.
Decidim vota en contra perquè les 
propostes que hem fet ni tan sols es 
consideren per l’equip socialista i per 
tant no es veuen reflectides al pressu-
post. Les nostres propostes aposten 
per generar un canvi de tendència i 
un salt qualitatiu pel 2019. Són les re-
latives a habitatge, cultura, entitats, 
joventut, economia social, solidària 
i sostenible i començar a estudiar la 
viabilitat d’una piscina municipal.
La que mereix una atenció especial és 
habitatge, arran la greu problemàtica 
d’avui dia a l’hora d’accedir a un habi-
tatge digne.  Proposem destinar una 
partida de 200.000 € per ajuts a llo-
guer a aquelles persones que no reben 

una millora significativa en les vides 
dels castellarencs, especialment per 
aquells més mancats de recursos so-
cials, culturals i econòmics.
La prudència planeja sobre el pressu-
post, així mateix ens ho ha fet saber 
l’interventor. Però és una prudència 
que planeja només sobre la despesa 
i no sobre els ingressos, ja que per a 
aquest Govern aconseguir superàvit 
és la nova forma per invertir parado-
xalment en allò que no podem decidir 
com a municipi. Decidim Castellar no 
menysprea la tasca de tenir un bon re-
sultat econòmic,  però creiem que el 
criteri polític és el que ha de prevaler, 
aquesta és  la responsabilitat i obliga-
ció de tot govern. 
Malgrat el superàvit del pressupost 
del 2018, de MÉS D’ 1 milió d’euros, la 
pressió fiscal s’apuja, IBI i ordenan-
ces fiscals s’incrementen en un 2%.
Tanmateix respecte a la despesa glo-
bal veiem una disminució considera-
ble en educació de 179.000 €, també 
una disminució en serveis socials, en 
ajuts a famílies, en participació ciuta-
dana  i esports i en joventut, malgrat 
l’aprovació del pla local de joventut 
i el projecte de prevenció d’addicci-
ons en joves.

en els transcurs dels anys s’han 
afegit dos cursos més, aquest any 
n’érem 23, varis d’ells resideixen 
ara en altres poblacions, és l’any 
que assisteixen més exalumnes, 
des de fa uns anys el fer un grup 
de Whatsapp ha ajudat ha incre-
mentar el grup, la trobada sempre 

es fa a mitjans d’octubre. Aquest 
any, la trobada ha consistit en un 
sopar al Restaurant Airesol i des-
prés una part dels assistents uns 
bons còctels a la Cocteleria Bos-
ton de Castellar!!  

 || text i foto:

 exaluMNes d’el casal
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 Josep Maria Calaf*

quest mes d’octubre, ple 
d’aniversaris no ‘feste-
jables’, ha estat espe-
cialment dur per a mi. 
Massa emocions en re-
lació a gent pacífica que 

és víctima d’una persecució que té com 
a base l’odi, la mentida i l’escarment en 
lloc de la justícia i la veritat. Els meus 
companys regidors d’ERC, amb soli-
daritat fraternal commovedora, em 
van permetre llegir a la sala de plens 
un escrit adreçat a tothom en general 
i als regidors de Castellar en particu-
lar. És un acte de generositat i amistat 
per part dels meus companys regidors 
d’ERC que agraeixo. És un escrit que 
avui em sembla oportú compartir:
“En aquest Ple del mes d’octubre hem 
començat les nostres intervencions 
recordant aquells que ja fa un any 

A
A tots els regidors
de Castellar

ONU, com cada any, 
dedica una setmana 
al desarmament, con-
cretament entre el 24 i 
el 30 d’octubre. Repas-

sem com contribueix el nostre racó 
de món al desig, expressat pel secre-
tari general de l’ONU, el Sr. António 
Guterres, de “prevenir, combatre i 
erradicar el comerç il·lícit d’armes”.
A més, la resolució 24/35 del Consell 
de Drets Humans de l’ONU, aprovada 
el 27/09/2013, en el seu punt 3 “Insta 
a todos los Estados a abstenerse de 
transferir armas a los que participen 
en conflictos armados cuando… esas 
armas puedan emplearse para come-
ter o facilitar violaciones o vulneraci-
ones graves del derecho internacio-
nal de los derechos humanos o del 
derecho internacional humanitario”.
Segons el Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau, l’any 2017 les exportacions d’ar-
mes espanyoles van assolir el rècord 
de 4.347 milions d’euros, situant-nos 
com a setena potència mundial en la 
venda d’armes. El 2017, a Espanya es 
van concedir 1.560 llicències d’expor-
tació de materialde defensa i “curiosa-
ment” tan sols se’n van denegar qua-
tre d’imports ridículs, dues a Israel (10 
canons per a rifles i 17 adreces de tir 
per a carro de combat), una a Myan-
mar (en 20 pistoles de tir esportiu) i 

  Hipòcrites. || joaN MuNdet

Setmana pel desarmament

L’ plAÇA MAJoR

llEonARD BARRioS
Membre d’Entrepobles

 Joan Creus oliveras*

iumenge vam tenir el 
goig de ser especta-
dors actius de les 5es 
Resiolimpíades al Pa-
velló Puigverd.

Enguany ha tornat a ser una expe-

D
Les Resiolimpíades. 
Orgullosos dels nostres 
avis i àvies!

riència d’èxit per als nostres avis i 
àvies, que ja ho havien demostrat a 
les edicions anteriors. 
Aquest projecte social, educatiu i cul-
tural, que compta amb la participa-
ció de totes les residències de gent 
gran del municipi, està organitzat 
de la mà de la Regidoria de Progra-
mes socials del nostre Ajuntament. 
L’esdeveniment consisteix en la rea-
lització de diferents tipus de proves 
(psicomotricitat, reflexos, memòria 
musical...) per part dels residents.
A part de la competició sana, aques-
ta jornada lúdica i esportiva entre els 
centres residencials de gent gran pre-
tén donar a conèixer la varietat d’ac-
tivitats que es duen a terme dins de 
les diferents residències. 
Aquestes propostes contribueixen 
a l’envelliment actiu i fomenten el 
treball en grup, ja que les proves de-
manden la col·laboració entre els i 
les participants...
Una vuitantena de residents de les 
cinc magnífiques residències de la 
nostra vila: Can Font, Les Orquídies, 
l’Obra Social Benèfica, Falgàs i Nord 
Egara, van experimentar també l’es-
tima dels familiars, veïns i veïnes que 
van gairebé omplir el pavelló.
Moltes gràcies a tots i totes les que 
ho heu fet possible, als i les professi-
onals de les Residències, de la Regi-
doria de Gent Gran i als voluntaris i 
voluntàries de Creu Roja...
... i sobretot als i les atletes!
Un dels indicadors més clars de la 
salut d’una comunitat és la manera 
com tracta els seus avis i àvies. 
Tots i totes en som responsables.
* 1er tinent d’Alcalde

ve de la pàgina 10

autoritzava l’entrega de 400 bom-
bes a Aràbia Saudita, ja que el con-
tracte explicitava que s’utilitzari-
en al Iemen, on els bombardejos 
sobre la població civil són salvatges 
i hi ha milions de persones en risc. 
La venda havia estat autoritzada 
per l’exministre de defensa del PP 
Pedro Morenés (cessat aquest 7 de 
setembre com a ambaixador espa-
nyol als EUA) i exconseller de INS-

TALAZA, una empresa fabricant 
d’armes. L’import d’aquesta venda 
era de 9.2 milions d’euros,una part 
gairebé insignificant dels 1.600 mili-
ons d’euros (270 l’any 2017) als quals 
pugen les vendes d’armament a l’Arà-
bia Saudita durant els darrers cinc 
anys.La pressió sobre el govern es-
panyol ha aconseguit que al final 
aquestes bombes s’entreguin al seu 
destinatari. Una oportunitat perdu-

da de fer un gest simbòlic que ajudi 
a esmenar, en el futur, una política 
de venda d’armes indecentque ja fa 
massa anys que dura. Indecent, ja 
que aquestes bombes, en contra del 
que han declarat diversos ministres, 
seran emprades per incrementar els 
patiments de la població civil ieme-
nita. 9.2 milions d’euros són una ínfi-
ma part del negoci que el nostre racó 
de món fa amb el patiment d’altres.

l’altra a la República de la Xina (sis sis-
temes de classificació acústica). Tal i 
com diu el centre Delàs, “L’escàs nom-
bre de denegacions només pot inter-
pretar-se com a falta de voluntat po-
lítica per aplicar la Llei 53/2007 sobre 
control del comerç exterior de mate-
rial de defensa. Si a Israel se li aplica 
el criteri 4 de la Posició Comuna, pel 
risc d’incrementar la inestabilitat re-
gional, la seguretat i el manteniment 
de la pau, com s’han interpretar les 
exportacions de municions i explosius 
a països de la regió com l’Aràbia Sau-
dita, l’Iraq, Bahrain, Emirats Àrabs 
Units o Oman?”.
A principis de setembre, va sortir 
a la llum que el govern espanyol no 

que estan injustament empresonats. 
I volem acabar enllaçant l’any de pri-
vació de llibertat dels presos polítics 
amb l’aniversari del president Lluís 
Companys, executat per un consell de 
guerra ara fa 78 anys. Curiosament els 
presos polítics d’ara i el president Com-
panys pateixen la mateixa acusació de 
rebel·lió i sedició. Els primers, per ser 
fidels al mandat electoral democràti-
cament votat i el segon, per ser fidel a 
la república democràticament cons-
tituïda. Conseqüentment, uns i altres 
pateixen represàlies tant per demò-
crates com per independentistes. Ni 
els 78 anys actuals, ni els 300 anys an-
teriors ni els 200 precedents han ser-
vit per avançar en la concreció d’un 
Estat acceptable per a tots.
La història de Catalunya no ha estat 
mai gloriosa ni magnífica. I, si l’ha-
guéssim pogut triar, tampoc l’haurí-
em demanat així d’insigne. En tenim 
prou que hagi estat humana i digna. 
Aquests atributs tan simples i humils 
són suficients per reconciliar-nos amb 
la nostra Història i, per tant, no ens cal 
ni exalçar-la ni blasmar-la. Nomes ens 
proposem acceptar-la.
Els casos referits, per més dignes i 
humans que siguin, actuen més com 
a símbols de la causa que com a subs-
tància de la Història. Els noms pro-
pis que invoquem són només l’em-
bolcall que guarda el verdader tresor 
d’aquest país: persones anònimes que 
sacrifiquen temps i esforços per obte-
nir una vida millor. Treballadors que 
saben com aconseguir les conquestes. 
Gent gran que accepta que allò pel què 
lluita només ho gaudiran els fills. Em-
prenedors que reclamen les oportuni-

tats que el país els podria oferir. Dones 
que només tenen la revolta per obte-
nir oportunitats. Catalans de parles i 
naixements diversos que han fet dels 
drets d’aquest país la seva causa vital. 
Joves que es volen empoderar del seu 
destí. Somniadors que es creuen que 
un món millor es possible. Homes que 
sacrifiquen les seves oportunitats per 
tal que els seus fills en tinguin de mi-
llors. Lluitadors que no es resignen 
als dèficits actuals. Persones que as-
piren a ser ciutadans de ple dret en 
lloc de súbdits.
Entre la primera intervenció i aques-
ta hem fet allò que els ciutadans ens 
han encarregat de fer: discutir pres-
supostos, modificar ordenances, de-
batre mocions... però no podíem dei-
xar passar aquest mes d’octubre sense 
recordar allò que hem fet ni oblidar allò 
que volem fer.
A cap membre d’aquest consisto-
ri l’urgent no li hauria de fer obli-
dar l’important.”
*Regidor d’ERC

ajut de l’Agència Catalana d’Habitat-
ge perquè el preu de lloguer supera 
els 600€ ja que és obvi que es tracta 
d’una mesura d’emergència per l’any 
2019. Tanmateix aquesta proposta 
no ha estat acceptada malgrat fona-
mentar-se en la moció aprovada per 
unanimitat en el Ple de març d’en-
guany. També vam proposar desti-
nar 250.000 € per engegar estudis i 
projectes d’habitatge alternatiu com 
habitatge cooperatiu en cessió d’us, 
masoveria urbana, i foment o  creació 
d’una cooperativa d’habitatge social. 
Respecte a Cultura i entitats, fa temps 
que insistim en la manca d’una políti-
ca cultural que neixi de la ciutadania, 
en col·laboració i coordinació entre 
Ajuntament, entitats, ciutadania, jo-
vent. Veiem en el pressupost el ma-
teix de sempre. Demanem en tot cas 
un increment del 70% en les subven-
cions a entitats, atesa la gran dedica-
ció i esforç de les entitats a la cultura, 
esport i lleure, però l’Ignasi i els seus 
només accepten un 15%.  
Respecte a la nostra proposta sobre 
Economia Social, Solidària i Sosteni-
ble, ens diuen que tenen en compte la 
inclusió d’aquesta perspectiva a tots 
els processos de plans d’empresa i sub-
vencions a noves activitats emprene-
dores, però veiem una manca d’apos-
ta ferma i concreció en el pressupost, 
atesa l’ampliació d’una nova plaça dins 
els programes de Formació i Treball 
que sabem són de curta durada.
Respecte a Joventut, tampoc veiem 
concretada una aposta clara sobre el 
desplegament del Pla Local de Joven-
tut aprovat, si bé certament hi ha una 

partida de 12.000 € per desplegar el 
Projecte de prevenció d’addiccions 
en joves que hem proposat. I respec-
te a la nostra proposta de realitzar un 
estudi per la construcció d’una Pisci-
na d’acord a les necessitats de la po-
blació, res es contempla en el Pres-
supost del 2019.
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actualitat

les propostes de Castellar per la Castanyada

les castanyeres seran del 31 d’octubre fins al 4 de novembre a la pl.Catalunya. || cedida

Dimecres que ve se celebra la Casta-
nyada, preludi de Tots Sants. El ce-
mentiri de Castellar rebrà aquests 
dies més visitants del que és habitual 
per retre tribut als seus difunts. Per 
això, la Policia Local reordenarà la 
circulació de vehicles a la zona d’ac-
cés el dia de Tots Sants. Així, durant 
tot el dia, el carrer del Serrat del Vent 
esdevindrà de sentit únic, en aquest 

Aquests dies hi haurà visites al cementiri, propostes culinàries, passatge del terror i concerts

 Jordi Rius cas amb accés limitat en sentit as-
cendent. Per tornar a la rotonda de 
la Dona Acollidora, els vehicles hau-
ran de baixar pels carrers de l’Olleta, 
del Reiet i dels Fruiters. El cementiri 
municipal obrirà de 9 a 19 hores des 
del 28 d’octubre fins a l’1 de novembre. 

Les celebracions, però, comen-
çaran aquest mateix divendres amb el 
taller familiar Fem panellets, a càrrec 
de Quins Fogons, que es farà al Calis-
só d’en Roca. Mitja hora més tard, co-
mençarà  el Passatge del Terror, que 

tRADiCionS | tots sANts

organitza l’Ajuntament dins de la pro-
gramació de Castellar Jove, enguany al 
parc de Canyelles, darrere de l’església 
de Sant Esteve. L’activitat compta amb 
la col·laboració de Luxury Beauty i de 
l’escola Atelier de Sabadell.

Dissabte 27, Comerç Castellar, 
l’Ajuntament i els comerços del car-
rer Major organitzen la Castanyada 
Major amb l’intent de revitalitzar el 
carrer, sobretot després de les obres 
que s’hi han fet. El carrer estarà tan-
cat entre els carrers Colom i Bas-
setes entre les 10 i les 19 h i hi haurà 
actuacions musicals, una castanye-
ra, la conta contes Marina Antúnez 
amb Les peripècies de la castanyera 
xocolatada, tallers de panellets, de 
dibuix i de maquillatge, a més d’un 
dinar popular. Un altre punt d’atrac-
ció d’aquest dissabte serà el Mercat 
Municipal, amb el concurs infantil de 
disfresses, que anirà acompanyat de 
l’actuació d’un pallasso que es farà 
entre les 11.30 h i les 14 h.

castanyada-halloween

Des del 31 d’octubre i fins el 4 de no-
vembre, la plaça Catalunya acollirà 
unes  castanyeres que donaran tot 
l’import de la venda de castanyes a 

vEïnS | 8 dE NoVEMbrE

Davant les inquietuds veïnals, i 
amb la intenció de potenciar la 
comunitat veïnal del nucli antic 
de Castellar del Vallès, es vol 
tirar endavant una associació, 
l’objectiu de la qual és crear una 
comunitat de persones que “vet-
llin per les necessitats del nucli 
antic i les inquietuds dels re-
sidents , així com promocio-
nar les propostes que ajudin a 
la cohesió de l’entorn”, segons 
informen els mateixos veïns en 
una nota de premsa. 

L’àmbit de tota l’entitat 
seria el nucli antic de la vila i el 
carrer Les Fàbregues. Per això, es 
convoca tots els interessats/des a 
una reunió el dijous 8 de novem-
bre a les 20.30 h a l’Arxiu d’His-
tòria, al carrer de la Mina, 9, per 
parlar de la creació de  l’Associa-
ció de Veïns del Casc Antic - Les 
Fàbregues (AVCAF) . 

L’ordre del dia de la trobada 
del veïnat inclou la presentació de 
la proposta amb contextualitza-
ció històrica, definició d’objectius 
de la iniciativa de creació de l’en-
titat,  presentació de propostes i 
precs i preguntes.  || redacció

Volen crear una 
entitat veïnal 
del nucli antic

Suport Castellar. Per cobrir tots els 
torns, es demanen voluntàries, que 
es poden presentar des de les 11 del 
matí a les 11 de la nit a la mateixa plaça. 

L’etern dilema entre Castanya-
da i Halloween es viurà de ple dime-
cres 31 d’octubre a partir de les 18 h a 
l’escola Mestre Pla. En un acte orga-
nitzat per l’AMPA, hi haurà túnel del 
terror, tallers infantils, la visita de la 
castanyera, castanyes i moscatell, ani-
mació infantil i concert de Mucca Fai-
late a partir de les 20 h. Hi haurà bar 
amb servei de berenar i sopar, la re-
captació del qual es destinarà a la festa 
de final de curs dels alumnes de sisè.

Una altra opció per a la nit del 
31 d’octubre és visitar la urbanitza-
ció Can Font-Ca n’Avellaneda.  Sota 
el nom de Nit de morts, es farà a par-
tir de les 19.30 h llaminadura i entre-
maliadura a les cases voluntàries de 
la urbanització, i a partir de les 21 h 
un sopar de germanor en què cadas-
cú ha de portar el seu sopar al camp 
de Can Torrella, on hi haurà música, 
ball i molta ambientació al preu d’1 
euro per cadira. La zona estarà divi-
dida en dos ambients, l’infantil, am-
bientat en la pel·lícula Coco i un pas-
satge del terror.  
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esportsmotociclisme

Ho ha tornat a fer. Per sisena vegada. Car-
melo Morales revalida el campionat d’Es-
panya de l’RFME, després d’aconseguir un 
podi èpic a Jerez. Una vegada més segueix 
regnant amb mà de ferro sobre el motoci-
clisme de la península Ibèrica. ‘Carmelito’ 
suma ja un total de 12 títols en motociclis-
me: sis nacionals i sis europeus.

Dissabte potser no era el millor dia 
per aconseguir sumar una victòria, ja que la 
pluja havia fet de les seves sobre la pista del 
circuit Ángel Nieto de Jerez i el castellarenc 
només aconseguia classificar-se en 14a posi-
ció, la pitjor dels últims anys en competició.

Amb una graella molt plena, amb  44 
pilots i amb el de l’ETG Racing, Xavi Pin-
sach, com a millor temps, Morales només 
necessitava no cedir més de quatre punts 
respecte a Pinsach i acabar davant d’Ale-

jandro Medina (Cardoso School), els únics 
rivals amb possibilitats d’aconseguir la vic-
tòria final al campionat.

Amb l’asfalt moll, ‘Carmelito’ comen-
çava una èpica remuntada des del semàfor 
verd, on guanyava dues posicions. Aviat ar-
ribava al novè lloc, en què aguantava dues 
voltes, per rodar dues més en vuitena po-
sició. A la sisena volta ja era cinquè, per col-
locar-se tercer a la set, posició en la qual 
acabava la cursa. Pinsach liderava fins a la 
volta 10, quan el francès Cristophe Pons-
son –el pilot que va substituir Tito Rabat 
a Misano a MotoGP– l’avançava per lide-
rar la cursa fins al final. Amb el podi, el de 
l’EasyRace-BMW sumava els punts neces-
saris per proclamar-se campió per segon 
any consecutiu al campionat d’Espanya, 
quart consecutiu aconseguint la victòria 
final si sumem els dos europeus aconse-
guits al FIM CEV Repsol.

“El cap de setmana se’ns ha compli-

cat amb la pluja, ja que en sec érem molt 
forts. Aquest canvi en la meteorologia 
ens ha trastocat els plans, ja que en cap 
dels entrenaments hem trobat unes con-
dicions favorables per a rodar. Sortíem 
molt enrere, però he donat el 100% sense 
pensar en el resultat, i no ha estat fins a 
arribar als boxes que m’han indicat que 
havia aconseguit el títol. Estic molt con-
tent, perquè aconseguir el títol en un cap 
de setmana tan complicat és molt impor-
tant. Només tinc paraules d’agraïment 
per a BMW, Dunlop i tot l’equip, perquè 
hem fet un any molt complet i m’he di-
vertit molt” va explicar ‘Carmelito’ des-
prés de proclamar-se campió.

Diumenge, tot i tenir el títol sota el 
braç, aconseguia la victòria en la segona 
cursa en la qual Xavi Pinsach gairebé li ai-
xafa la festa, quan el de Castellar ja ho cele-
brava. Es va decidir amb la ‘photo-finish’.

Al del 2018, s’hi han de sumar els 

campionats aconseguits amb el Team La-
Glisse el 2008 i 2009 en Formula Extreme, 
2010 a Moto2, 2012 a Stock Extreme i 2017 
i 2018 amb l’easyRace a Superstock1000. 
En l’època moderna (1998-2018), des de 
que els pilots només participen en una ca-
tegoria, el ‘31’ és el pilot que més campio-
nats ha aconseguit guanyar.

A la cursa de Moto4, Max Sánchez  
(Toni Elias Racing) arribava amb opcions 
d’acabar el campionat en segona posició, 
ja que era a només 13 punts del segon clas-
sificat, Diogo Moreira (School Team Mon-
lau-Repsol). El jove pilot es classificava en 
una sensacional segona posició, però una 
cursa complicada amb un gran grup de 
pilots lluitant per la victòria, el relegaven 
a la 13a posició final i a la quarta del campi-
onat. Erik Fernández era el guanyador de 
la cursa amb Adrián Cruces segon i David 
Muñoz tercer, Cruces va ser el nou campió 
d’Espanya de Moto4.  

 Albert San Andrés

d’Espanya els 
anys 2008, 
2009, 2010, 

2012, 2017, 2018

CAMpionAtS

6

Carmelo VI
Carmelo Morales revalida el 
Campionat d’Espanya de Velocitat 
i ja suma sis campionats estatals 
en la seva carrera esportiva

Carmelo Morales crema roda al circuit Ángel nieto de Jerez després d’aconseguir un nou campionat d’Espanya. || a. NuBiola
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esports

tornar a aixecar-se, l’única opció
Tornar a aixecar-se és l’única sortida 
per l’FS Farmàcia Yangüela Castellar 
després de caure per 1 a 5 en la terce-
ra jornada de lliga. Els de Darío Mar-
tínez no van saber rendibilitzar el pri-
mer gol i acabaven caient golejats per 
un equip de la mateixa qualitat com 
l’Alheña. L’equip haurà de polir dife-
rents aspectes del seu joc per evitar 
entrebancs com aquests.

Un gol matiner d’Iván Carva-
jal no va servir per portar la tranquil-

fUtSAl | dIVIsIÓ d’HoNor

litat a la pista i després de fallar diver-
ses ocasions clares, el rival capgirava 
el marcador al descans (1-2) 

A la segona l’equip sortia adormit 
i li costava arribar a la porteria contrà-
ria amb claredat, centrant el joc al mig 
del camp i propiciant la contra del rival, 
que no desaprofitava les seves ocasi-
ons per aliar-se amb la fortuna -dos gols 
van ser xuts desviats per la defensa- i 
golejar el Blume (1-5).

“Sabíem que era important 

sortir forts els primers minuts, per-
què les dues primeres jornades de 
lliga hem començat perdent i ho hem 
aconseguit amb l’u a zero. Però a la 
que hem deixat de fer les coses com 
sabem, ens han empatat i mental-
ment i competitivament ens ha cos-
tat molt intentar donar-li la volta al 
partit” ha explicat el tècnic Darío Mar-
tínez en acabar el partit.

L’equip és penúltim del grup 2 de 
la Divisió d’Honor.  ||  a. saN aNdrés

Quim Juncosa -que va ser expulsat- cau després d’una jugada atacant del fS Castellar enfront de l’Alheña. || a. saN aNdrés

El CB Castellar va caure a la pista del CB Ripollet per 81 a 74, en un 
duel d’alçada que enfrontava el primer i segon classificat al grup 2 de 
Copa Catalunya.

Els de Raúl Jodra van començar llançats al primer quart, ma-
nant per nou punts, 20 a 29, però el segon va ser nefast i va canviar el 
signe del partit amb un parcial de 20 a 9 a favor dels locals. Els visi-
tants van estar vuit minuts sense anotar. Amb 40 a 38 a la mitja part, 
els de Jodra es quedaven enrere al tercer període i no aconseguien su-
perar la dura defensa local, per acabar igualant a l’últim període, però 
sense opcions de victòria.

Amb un balanç de dues victòries i dues derrotes, el CB Caste-
llar cau fins a la setena posició del grup 2 de la Copa Catalunya. D’al-
tra banda, divendres el CB Castellar va caure contra el Vassar College 
per 74 a 76, en un partit molt igualat.  ||  a. saN aNdrés

El CB Ripollet s’endu 
el duel (81-74)

El vassar College va ser un bon entrenament de cara al diumenge. || a. saN aNdrés

BàSQUEt | CopA CAtAluNyA

Guillem plans, autor de l’únic gol dels locals. || a.saN aNdrés

HoQUEi | 1A CAtAlANA

Enèsima 
derrota de 
l’HC Castellar

Segueix la ratxa negativa de 
l’HC Castellar en lliga, després 
de caure per 1 a 4 contra el CE 
Arenys de Munt al Dani Pedrosa 
de Castellar, i l’equip suma la si-
sena derrota consecutiva en lliga.

Els de Pere Gassó van co-
mençar amb força i pel davant al 

marcador, però es van anar descom-
ponent amb els minuts per acabar 
sent l’únic equip de la lliga que en-
cara no ha sumat.

Semblava que quelcom havia 
canviat en el joc dels granes des-
prés d’un fulgurant començament 
en què els de Gassó posaven con-
tra les cordes l’equip vermell. Di-
verses rematades inicials avisa-
ven als del Maresme, fins que al 
minut 5 un tir de Xavi Vernet era 
refusat pel porter visitant i apro-
fitat per Guillem Plans per obrir 
el marcador.

El gol servia per estabilitzar 
els ànims dels locals i el mateix ju-

gador estavellava una pilota al pal 
dos minuts després.

Però tot quedava en un mirat-
ge i els visitants capgiraven el resul-
tat abans del descans (1-2), per am-
pliar-lo a la segona part amb dos gols 
més, contra un Castellar inoperant. 

Tot i la nova derrota, la salvació 
segueix a només tres punts, ja que CP 
Vic i CP Tordera només han aconseguit 
sumar una victòria i el GeiEG, un empat.

La propera jornada els de Pere 
Gassó visiten la pista de l’HP Tona, 
segon classificat amb quatre victòri-
es, un empat i només una derrota. Un 
rival força complicat per a capgirar 
la situació.  ||  a. saN aNdrés
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la uE Castellar segueix creixent

Diumenge passat va ser la jornada gran 
de la UE Castellar amb la presentació 
dels 32 equips de l’entitat sobre la gespa 
del Joan Cortiella - Can Serrador.

El club blanc-i-vermell va aprofitar 
la jornada per a fer la presentació de la 
temporada 2018-19, abans del partit que 
havia d’enfrontar el primer equip amb la 
Sabadellenca, en el derbi regional de Se-
gona Catalana.

Una jornada en què el club va treu-
re pit de la seva nodrida pedrera, com va 
explicar el president a L’Actual: “el nos-
tre club mou una massa molt gran de 
jugadors, en l’ordre de 400-450. No 
és gens fàcil fer-ho. A més, en aquests 
clubs, per norma, si el primer equip no 
va bé, la resta tampoc, però al Caste-
llar la pedrera va perfecta. Ara només 
s’ha de redreçar el rumb de l’amateur”.

Homet també va destacar que “en 
aquest club hi ha molta gent que s’hi 
deixa la pell perquè estima els colors”.

Tot i el descens del primer equip la 
passada temporada, el president blanc-i-
vermell qualifica la salut del club com a  
“bona”, ja que “anem pel bon camí: no 
devem diners a ningú, toquem de peus 
a terra sense malgastar recursos amb 
jugadors de fora del club. Tots els que 
vulguin venir de fora ho han de fer amb 
les mateixes condicions que els de casa”.

El president també va especificar el 
perquè de la desaparició del segon equip 
fa unes temporades i va incidir en què 
“no tots els juvenils poden arribar al 
primer equip per nivell i acabaven al 
B, on no sempre volien jugar al primer 
equip quan se’ls necessitava. Per això 

El prebenjamí B durant la presentació de totes les categories i equips de la Unió Esportiva diumenge passat. || q. pascual

Els blanc-i-vermells presenten una trentena d’equips el dia de la primera victòria a casa de l’amateur (4-2)

el vam desfer, ja que no era una garan-
tia de tenir jugadors pel primer i el cost 
de mantenir-lo era gairebé el mateix 
pels dos equips. Es va decidir apostar 
pels jugadors juvenils per tenir menys 
despesa i poder-la dedicar a la base”.

La pedrera de la UE Castellar se-
gueix creixent temporada rere tempo-
rada, sobretot en categoria femenina, en 
què la incorporació de tres equips en les 
últimes temporades -es treballa en la in-
corporació de més- ha fet pujar el volum 
del club. Els diversos equips de l’escola 
de futbol i els veterans complementen 
un total de 27 equips afiliats a la Fede-
ració Catalana. 

 Albert San Andrés

primera victòria al Joan 
Cortiella - Can Serrador (4-2)

2a CAtAlAnA

El primer equip del club va arrodonir la festa 
amb una victòria contra la Sabadellenca per 4 
a 2. Carlos Ortiz (39’) i Marc Estrada (42’ i 43’) 
van remuntar el gol de Garcia-Infante al límit 
del descans. Dani Quesada (72’) arrodonia 
la golejada de penal, abans de ser expulsat 
per vermella directa al 90. Garcia-Infante 
(84’) aconseguia el segon i definitiu dels de 
Sabadell. La UE Castellar ocupa la 12a posició.   
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fUtBol (UE Castellar)

DiSSABtE 27 oCtUBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30 infantil a – Molletense ud
11:00 debutants- st.joan Montcada
11:00 prebenjamí a- terrassa fc
12:30 aleví e - ef sabadell
12:30 infantil B fem - Manu lanzarote
14:00 infantil c - tibidabo t.romeu
16:00 cadet a - sant quirze Vallès
18:30 juvenil B - ef planadeu

partits a fora
10:00 ufB jabac – Benjamí a
10:45 sabadell Nord - Benjamí B
10:45 ef Base ripollet -  aleví c
12:15  sabadellenca ue - Benjamí e
12:30 cercle sabadellès 1856 - aleví B
12:50 cardedeu - juvenill a
13:45 ef Barberà - prebenjamí B
17:45 ef Barberà - infantil B

DiUMEnGE 28 oCtUBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15 Veterans – st.feliu codines
10:30 Benjamí c- ef sabadell
10:30 aleví d- cerdanyola Vallès
12:00 aleví g - Mirasol Baco unió
12:00 aleví H -olímpic la garriga
14:00 cadet c - ef Barberà

partits a fora
09:00 fundació terrassa– aleví f
09:15 sant quirze Vallès - infantil d
10:15 ef Barberà -  aleví a
11:00  sant quirze Vallès- Benjamí d
12:00 ef Base ripollet - cadet B
12:00 ripollet - amateur 2a cat
16:00 Base Montcada - infantil a f
17:30 ef Barberà - juvenill femení

AGEnDA
dEl 26 oCtubrE al 2 dE NoVEMbrE

BàSQUEt (CB Castellar)

DivEnDRES 26 oCtUBRE
partits a fora
18:30 creu alta– premini masculí

DiSSABtE 27 oCtUBRE
pavelló puigverd
09:00 premini masc.- cN terrassa
16:30 cadet masculí - escolapis sarrià

partits a fora
11:30 lestonnac – Mini masculí
12:00 european int.school - júnior f
13:00 cN terrassa - infantil masculí

DiUMEnGE 28 oCtUBRE
pavelló puigverd
16:00 júnior masc – asfe st.fruitós
18:00 sènior a masc-  Bàsquet sitges
19:45 sènior B masc - Maristes rubí

partits a fora
09:00 sferic terrassa– Mini masculí
09:30 cB gassó - sots 25 masculí
17:45 ue llefià - sènior femení

HoQUEi (HC Castellar)

DiSSABtE 27 oCtUBRE
pavelló Dani pedrosa
15:00   Infantil- Caldes
16:00  Iniciació b - CHp sant feliu
17:00 femení - uE la Garriga

partits a fora
11:00 Vic - ifemení
11:00 Manresa - sènior 2 cat
12:30 sentmenat - juvenil B
16:30 tona - sènior 1 cat
18:45 sentmenat - Iniciació A

fUtSAl (fS Castellar)

DiSSABtE 27 oCtUBRE
pavelló Joaquim Blume 
12:45  Cadet  A – olímpic floresta

DiUMEnGE 28 oCtUBRE
pavelló Joaquim Blume
09:00 Benjamí a – can cuyàs
10:15 Benjamí B - palau-solità 2001
11:30 prebenjamí B - cfs Montcada
17:00 sènior B - inter sentmenat ce
20:00 juvenil B - estel Vallesca

partits a fora
09:30 santa coloma - infantil a
11:30 Natació sabadell - juvenil a
11:45 cfs castellterçol - cadet B

integrants del taekwondo World als campionats de Catalunya. || cedida

Jugadors del iii torneig de tenis de dobles Memorial Josep Maria Germà a les instal·lacions del Ct Castellar. || cedida

tEniS | MEMorIAl

González, or 
al campionat 
de Catalunya

Morral i Plava s’emporten el III Memorial Josep Mª Germà

El club Taekwondo World de Cas-
tellar va participar el 14 d’octubre 
passat als campionats de Catalunya 
de la modalitat, en què la lluitadora 
Paula González va aconseguir l’or en 
la seva categoria.

El pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona va ser una temporada més 
la seu dels campionats de Catalunya 
de Taekwondo, on el club castella-
renc va assistir amb set lluitadors 

Les instal·lacions del Club de Tenis 
Castellar van ser la seu per terce-
ra vegada de l’obert de dobles Me-
morial Josep Maria Germà, dispu-
tat del 12 al 23 de setembre. La final, 
però, va disputar-se dijous passat, 
dia 17 amb victòria de Josep Morral 
i Martí Plava.

Morral i Plava, que van rebre 
el premi de mans de Lucía de Travy, 
dona del desaparegut Josep Maria 
Germà, van imposar-se a la final, su-
perant la parella formada pels fina-
listes Gabriel Canadell i Albert Bo-
navila. En la final de consolació els 
guanyadors van ser Carlos Ferrer i 
Pedro Barragán i els finalistes Herme 
Pero i Pere Farrés.  ||  redacció

per completar la fase final.
D’entre els participants cas-

tellarencs va destacar la jove lluita-
dora Paula González, que va aconse-
guir la millor posició per al seu club 
amb un or.

Mireia Cánovas va ser l’altra 
lluitadora del gimnàs, dirigit pel mes-
tre Kiko de la Rosa, que es penjava 
una medalla, en aquest cas de bron-
ze, mentre que Miguel Ángel López, 
Marco Valentino Russo, Raúl Rama, 
Judith Rodriguez i Oriol Lloveras no 
van aconseguir penjar-se una metall 
a Barcelona.

Des del club Taekwondo World 
s’ha valorat molt positivament i han 
explicat que “estem molt contents 
per l’esforç, dedicació i constància 
dels nostres lluitadors” en aquest 
campionat.  ||  redacció

Matadepera - gramanet 2-1
joanenc - Masnou 2-1
juan xxiii - Vic riuprimer 1-3
sabadell B - Berga 1-1
caldes M. - les franqueses 2-1
cardedeu - parets 1-1
UE Castellar - Sabadellenca 4-2
sallent - ripollet 0-1
roda de ter - can parellada 3-4

geieg - roda 4-6
lloret - ripoll 3-6
Vic - tona 3-4
HC Castellar - Arenys de Munt 1-4
sentmenat - arenys de Mar 1-3
Voltregà - jonquerenc 4-3
tordera - Bigues i riells 4-6
cassanenc - palafrugell 3-3

Nou escorial - rocafort 3-4
olesa - sant joan despí 4-3
Monistrol - casserres 4-5
rosario central - floresta B 5-1
fS Castellar - Alheña 1-5
gavà - eixample 4-5
castellbisbal - sants 2-5

fUtBol fUtBol SAlA BàSQUEt HoQUEi pAtinS
2A CAtAlANA · Grup IV · J8 dIVIsIÓ d’HoNor · Grup II · J3 CopA  CAtAluNyA· Grup 2 · J4 1A CAtAlANA · Grup A · J6

ce Berga 20 8 6 2 0
fc joanenc 19 8 6 1 1
cf parets 18 8 5 3 0
uda gramanet 16 8 5 1 2
cf les franqueses 15 8 5 0 3
cf ripollet 14 8 4 2 2
fc cardedeu 13 8 4 1 3
ce sabadell B 12 8 3 3 2
cd Masnou 11 8 3 2 3
cf caldes Montbui 11 8 3 2 3
Vic riuprimer rfc 10 8 3 1 4
UE Castellar 10 8 3 1 4
cd can parellada 10 8 3 1 4
ce sallent 8 8 2 2 4
ue sabadellenca 8 8 2 2 4
fc Matadepera 5 8 1 2 5
ce roda de ter 3 8 1 0 7
cs juan xxiii 0 8 0 0 8

fs olesa 7 3 2 1 0
fs Bosco rocafort 7 3 2 1 0
ccr gavà  6 3 2 0 1
ap Nou escorial 6 3 2 0 1
alheña ce 6 3 2 0 1
sants futsal 6 3 2 0 1
f rosario central 6 3 2 0 1
Monistrol fs 6 3 2 0 1
fs casserres 6 3 2 0 1
cfs eixample 3 3 1 0 2
sant joan despí 3 3 1 0 2
fs castellbisbal 0 3 0 0 3
fS Castellar 0 3 0 0 3
olímpic floresta B 0 3 0 0 3

cB ripollet  4 4 0
cB santa coloma  4 3 1
Maristes ademar  4 3 1
círcol cotonificio  4 2 2
ue sant cugat  4 2 2
cB cantaires tortosa 4 2 2
CB Castellar  4 2 2
Bàsquet pia sabadell 4 2 2
la salle - reus ploms 4 2 2
Badalonès  4 2 2
cB alpicat  4 2 2
Bàsquet sitges  4 1 3
aese  4 1 3
Bàsquet Molins  4 0 4
  

ClASSifiCACiÓ  pJ pG ppClASSifiCACiÓ pt pJ pG pE pp ClASSifiCACiÓ pt pJ pG pE pp ClASSifiCACiÓ pt pJ pG pE pp

cp Voltregà 16 6 5 1 0
fd cassanenc 13 6 4 1 1
Hp tona 13 6 4 1 1
cp roda 12 6 4 0 2
ce arenys de Munt 12 6 4 0 2
Hc ripoll 11 6 3 2 1
cp jonquerenc 11 6 3 2 1
Hc sentmenat 10 6 3 1 2
cHp Bigues i riells 10 6 3 1 2
cH arenys de Mar 9 6 3 0 3
cH palafrugell 8 6 2 2 2
cH lloret 6 6 2 0 4
cp Vic 3 6 1 0 5
cp tordera 3 6 1 0 5
ge i eg 1 6 0 1 5
HC Castellar 0 6 0 0 6

cotonificio - pia sabadell 79-69
Molins - cantaires 62-64
Ripollet - CB Castellar 81-74
sitges - reus ploms 69-67
sant cugat - Badalonès 79-73
aese - ademar 63-70
santa coloma - alpicat 59-54
 

tAEKWonDo | CAMpIoNAt
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Exposició “pompeu fabra. 
Una llengua completa”, fins al 
2 de novembre

el consorci per a la Normalització lin-
güística ha obert l’exposició ‘pompeu 
fabra. una llengua completa’, que es 

podrà visitar fins al 2 de novembre, de 
10 a 20 h, a l’espai sales d’el Mirador. 
l’any 2018 està dedicat a commemo-
rar la figura i l’obra de pompeu fabra. 
així ho va acordar el govern de catalu-
nya per celebrar els 150 anys del nai-
xement del lingüista i gramàtic català.

taller de panellets a càrrec 
de Quins fogons, aquest 
divendres

aquesta tarda, a les 18 hores, el 
calissó d’en roca acull un taller de 
cuina a càrrec de quins fogons. el 

taller és gratuït i està obert a petits 
i grans, i pensat perquè tothom qui 
ho vulgui pugui aprendre a elabo-
rar els seus propis panellets d’una 
manera fàcil i divertida. després 
de l’elaboració, es podran coure i 
degustar els panellets elaborats.

“El teatre no pot ser espai de complaença”

· Què planteja, ‘Un tret al cap’?
És un text que parla sobre l’actua-
litat del periodisme, de com, a par-
tir de la crisi, la informació que ens 
afecta molt a tots s’ha vist manca-
da de rigorositat. També parla del 
canvi generacional, parla de la ma-
laltia, de l’ambició, és un text molt 
intel·ligent i fàcil d’entendre.

· pau Miró dirigeix i escriu el text 
que porteu a l’escenari?
Sí, Miró manté un joc amb l’espec-
tador, que en alguns moments no 
sabrà si anem endarrere o enda-
vant, perquè hi ha flashback. El 
Pau sap molt bé perquè ha escrit 
l’obra, què vol aconseguir i com 
vol aconseguir-ho. A ell li agrada 
molt dirigir els seus propis tex-
tos i jo crec que ha encertat molt 
el to. Sap parlar de moltes coses 
amb aparent simplicitat.  

· Quan va escriure l’obra, el pau 
ja va pensar en vosaltres?

A mi sí que em va trucar, em va dir 
que estava escrivint una obra i que 
volia que jo la representés, i vaig ac-
ceptar encantada. L’Imma Colomer 
es va incorporar una mica més tard, 
i en la Mar Ulldemolins també hi va 

Juntament amb Vicky Luengo i Imma 
Colomer, Emma Vilarasau protago-
nitza ‘Un tret al cap’, una obra escri-
ta i dirigida per Pau Miró que es podrà 
veure aquest divendres, a les 21 hores, 
a l’Auditori Municipal Miquel Pont

EntREviStA

EMMA vilARASAU
Actriu

  Marina Antúnez

pensar de seguida. El seu personat-
ge, ara el fa la Vicky Luengo. 

· Com ha anat, el treball de 
totes tres actrius?
Ha estat molt agradable. Amb l’Im-

t’adones que hi ha coses importants 
que has abandonat pel camí. I també 
es denuncia una generació que puja 
considerant que l’anterior és un tap, 
gent que ha acabat la universitat i 
que treballa de cambrer.  

· pel públic, aquesta obra pot 
arribar a ser incòmoda?
Doncs sí que és cert que alguns pe-
riodistes que han vist l’obra ens han 
dit, “ostres!” I per ells ha pogut in-
comodar. És una obra bastant rea-
lista i crua. Però hi ha coratge, en-
fronta les coses sense un embolcall 
dolç. El teatre no pot ser un espai 
de complaença. Ha de ser un lloc on 
vegis allò que no vols veure habitu-
alment. Fins i tot en algunes comè-
dies de gaudi hi ha aquesta volun-
tat punxant, i és que amb la ironia 
i l’humor es poden dir moltíssimes 
coses. El que no té sentit és fer un te-
atre per passar l’estona que no con-
fronti res, que no posi en perill res, 
que no digui, que no qüestioni. Gas-
tar-te els diners d’una entrada per-
què et vinguin a afalagar trobo que 
no té gaire sentit. 

· En quins projectes estàs 
immersa ara?
D’aquí a 4 setmanes marxo a Madrid 
a fer El sueño de la vida, una obra que 
Lorca va deixar inacabada i que ha 
acabat l’Alberto Conejero. Dirigida 
per Lluís Pasqual, s’havia de fer al Te-
atre Lliure amb coproducció del Tea-
tre Espanyol, però com que ha dimi-
tit, no es farà, cosa que em sap molt 
de greu. Pel Teatre Grec tinc una obra 
que dirigeix la Sílvia Munt, és Casa 
de nines, segona part, quan la Nora 
torna a casa molts anys després. 

Emma vilarasau és protagonista a ‘Un tret al cap’, de pau Miró. || d. ruaNo

ma feia molts anys que no ens tro-
bàvem a escena i ha estat una re-
trobada magnífica. T’adones que, 
al cap dels anys, hi ha tota una ex-
periència acumulada que no hi era 
en aquell moment, també hi ha una 
serenor. Som actrius que ens arris-
quem amb la proposta del director, 
ens posem a les seves mans i fem el 
que ens demani. Amb la Mar, havíem 
treballat a la televisió. Ella és una ac-
triu entregada, obstinada, tossuda i 
treballadora. Amb la Vicky no hem 
treballat tant juntes, s’ho ha hagut 
de treballar més sola, perquè s’ha 
incorporat més tard. 

· ‘Un tret al cap’ és una obra
 feminista?
No fa cap discurs feminista, però sí 
que és feminista per l’obvietat que 
els personatges són dones professio-
nals, cap no ha tingut fills, són dones 
que parlen de coses universals, no del 
món femení i prou. Parlen de la feina, 
de la salut, de les relacions. Les dues 
germanes que hi apareixen són molt 
independents. No hi ha sentimenta-
lisme ni carrincloneria.

· Hi ha una voluntat de denúncia?
Sí, i tant. Hi ha denúncia de la pre-
carietat del periodisme. La crisi va 
justificar l’acomiadament de molta 
gent i, ara, la informació és més pre-
cària. Ja no hi ha corresponsals a tot 
arreu, es paga molt poc per article, 
la informació no es comprova abans 
de donar-se perquè no hi ha gent que 
pugui comprovar-la, i quan s’ha dit 
una cosa que no era veritat ja s’ha 
difós i és massa tard. També hi ha de-
núncia del fet que, a vegades, ho sa-
crifiques tot per la feina i, amb l’edat, 
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El filòsof Jaume Mascaró, membre 
de l’Institut Menorquí d’Estudis, va 
oferir aquest dissabte al matí un marc 
teòric i reflexiu per afrontar les difi-
cultats a l’hora de fer un inventari de 
cultura immaterial. 

La conferència a la Sala d’Actes 
del Mirador, que va atraure més d’una 
trentena d’assistents, va formar part 
de la IV Trobada d’Entitats d’Estudi 
del Vallès. La cita va aplegar persones 
d’una desena de poblacions, membres 
d’una dotzena d’agrupacions diferents 
i també investigadors i representants 
institucionals.

La trobada d’aquest any, or-
ganitzada pel Centre d’Estudis de 
Castellar-Arxiu d’Història, la Co-
ordinadora de Centres d’Estudi de 
Parla Catalana (CCEPC) i l’Institut 

la consciència sobre el patrimoni
El filòsof Jaume 
Mascaró va oferir 
una conferència a la 
IV trobada d’Entitats 
d’Estudi del Vallès

Jaume Mascaró durant la seva conferència, dissabte passat. || g.plaNs

Ramon Muntaner, tenia per objec-
tiu definir què forma part del pa-
trimoni cultural del Vallès. És per 
això que Mascaró, primerament, 
va definir conceptes com ‘cultura’ o 
‘patrimoni’. Respecte al primer, va 
expressar que és “una manera de 
pensar, sentir i comportar-se”, i 

 Guillem plans

va referir-se al ‘patrimoni’ com una 
“apropiació col·lectiva d’una co-
munitat”. El filòsof també va refle-
xionar entorn de la frontera que es-
tablim per definir el patrimoni com 
a material o immaterial. Una distin-
ció, en paraules de Mascarell, “pro-
fundament fluida”.

Una actuació del festival SoM del 2017.  || arxiu

SUpoRt CAStEllAR | CoNCErt

tRoBADA D’EntitAtS D’EStUDi DEl vAllèS | ArxIu d’HIstòrIA

El Festival SoM 
torna dissabte 
27, a l’Auditori

Dissabte 27, a les 19 h, en el marc de la 
celebració del Dia Mundial de la Salut 
Mental 2018, Suport Castellar ha pro-
gramat l’ Espectacle SoM, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. Prèviament, 
cap a les 18.15 h, es podrà gaudir de 
l’actuació del grup de batucada de 
l’Esbart Teatral Tucantam Drums i 

l’actuació dels  castellers Capgirats 
de Castellar, a la plaça del Mercat.

L’espectacle SoM combina la 
Música, la dansa i l’emoció, i compta 
amb la participació de SonaSwing, 
Krek’n’tu (La Xamba Salut Mental), 
club de rítmica Clau de Sol, Coral Pas 
a Pas i Coral Xiribec. “Es farà taqui-
lla inversa perquè la gent aporti el 
que cregui oportú”, diu Míriam Mo-
villa, de Suport Castellar. L’entitat ho 
destinarà a fer front a les despeses 
d’organització de l’espectacle. “Amb 
el festival SoM pretenem conjugar 
el so i la ment”.  

Aquest any, el lema per cele-
brar el Dia Mundial de la Salut Men-
tal és “Salut Mental a la comunitat 

i a la feina”.  “Nosaltres volem dir 
encara més, volem salut mental 
a la comunitat, entre els amics, 
a la família i en la individualitat. 
Volem salut mental des de la in-
fantesa fins a la vellesa, a l’escola, 
a la feina, a l’esport, i a l’oci, per-
què som cos, però sobretot, ment”, 
apunta Movilla. Per aconseguir una 
comunitat plena de persones riques 
en salut mental, “treballem amb 
energia, carregant-la quan és ne-
cessari”, segueix. 

És per aquest motiu que s’or-
ganitzen activitats lúdiques i cultu-
rals relacionades amb la temàtica en 
col·laboració amb altres entitats del 
poble.  ||  M. aNtúNez

La funció d’un inventari de les 
tradicions, “que són dinàmiques i 
no fixes”, és extraordinàriament vita-
litzadora, “desvetlla la consciència” 
en una comunitat, segons Mascaró.

Aquest és el sentit de la preser-
vació del patrimoni. Sobre aquesta 
qüestió, Mascaró va subratllar que 
“preservar no vol dir gestionar, 
sinó dinamitzar”. El conferenci-
ant, a partir de l’experiència, també 
va plantejar diferents problemes que 
poden suscitar controvèrsia a l’hora 
de fer l’inventari, com un enfocament 
excessivament purista.

D’altra banda, Mascaró va de-
finir tres actors: els portadors, que 
són els protagonistes de l’activitat, del 
pensament o de l’acció que es consi-
deri patrimonial; les institucions, que 
tenen el paper de potenciar el pre-
servador, que és qui finança o ajuda 
a elaborar l’inventari; i els acadèmics, 
experts o especialistes en el procés, 
que han d’encarregar-se de la identi-
ficació, la documentació i la recerca.

La jornada va continuar amb 
conferències de durada reduïda sobre 
diferents aspectes del patrimoni del 
Vallès. Després, es van formar taules 
de treball temàtiques. A la tarda, va 
haver-hi una visita cultural en què van 
participar una vintena de persones. 

tEAtRE MUSiCAl | ACtE

Les corals Musicorum, dirigides per 
la castellarenca Sònia Gatell i com-
postes per les veus infantils del Cor 
de la Nit, els joves de Som·night i els 
adults de Musicorum, presenten Som 
d’Òscar al Teatre del Sol de Sabadell 
els dies 27 d’octubre i 10 de novem-
bre, a les 20 hores. 

La proposta és un concert de 
bandes sonores per a cor i piano que 
també compta amb la participació 
dels actors del Teatre del Sol Bruna 
Feliciano i Pere Villaró, i el pianista 
Sergi Rodríguez. 

El fil conductor del concert és 
una simulació de la famosa Gala dels 
Òscar, els premis cinematogràfics de 
l’Acadèmia de les Arts i les Ciències 
Cinematogràfiques de Los Ángeles, 
a Califòrnia, i se centra en el gènere 
del teatre musical i banda musical. 
Les bandes sonores que interpreta-
ran les corals han estat guanyadores o 
nominades als Òscar en alguna edició. 

Som d’Òscar és un concert per a 
tota la família que se centra en el re-
pertori de les corals per pel·lícules 
com Annie, Chicago, La Sireneta, Mary 
Poppins, i en peces més noves d’El 
gran showman i una suite del film El 
Rei Lleó.    || M. a.

‘Som d’Òscar’ 
es presenta al 
Teatre del Sol
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Divendres, 9 de novembre, a les 
21 hores, se celebrarà el primer 
concurs ‘L’Estevet’ de ratafia ca-
solana a Castellar, organitzat pel 
Centre Excursionista, Cal Gori-
na i la Pedra Fina. L’acte tindrà 
lloc al local del CEC. El concurs 
s’adreça a persones que han ela-
borat la ratafia amb herbes del 
rodal castellarenc. Les bases es 
poden consultar al web del Cen-
tre Excursionista Castellar. 

Segons Jordi Cerdà, mem-
bre del CEC, “al ‘Llibre de la ra-
tafia’ de Jaume Fàbrega es diu 
que la ratafia es tasta després 
de Nadal, tot i que hi ha qui no 
té espera i ho fa per Tots Sants”. 

Xavier Alavedra, de Cal Go-
rina, explica que “cada any co-
incidim amb gent recol·lectant 
herbes i nous, hi ha una certa 
tradició d’autoproducció a Cas-
tellar, fins i tot, un grup que 
s’organitza per recol·lectar pel 

obert el concurs 
de ratafia casolana

Jordi Cerdà (CEC), Rafa Homet (la pedra fina) i Xavi Alavedra (Cal Gorina). || cedida

tRADiCionS | CoNCurs l’EstEVEt

Joan Mundet acaba de publicar el ter-
cer volum de la història de ‘Capablan-
ca’, que es titula El pozo del olvido i que 
edita amb Amaníaco Ediciones. Se’n 
preveu la sortida al mercat el dia 5 de 
novembre. També acaba de sortir en 
català el segon volum de ‘Capablanca’, 
Dues morts, traduït per Joana Zoyo. 

L’il·lustrador castellarenc se-
gueix així amb la narració d’aquest 
bandoler de Sant Llorenç, fill de Llace-
ra, “un nom que és el resum de Cas-
tellar - Sant Llorenç - Sentmenat”, 
diu Mundet, un poble que es va fer a 
la seva mida i que forma part del seu 

Es publica el tercer volum 
de ‘Capablanca’, de Mundet

Joan Mundet, amb exemplars de la nova entrega de ‘Capablanca’, al seu estudi. || j.B.

Aquest mes de novembre, Amaníaco Ediciones el posa a la venda

imaginari, “tot i que sí que hi ha al-
guna referència històrica i se situa 
cap al 1610”.

Al tercer volum, el protagonista, 
Joan Muntada, va a parar a la presó de 
Barcelona. “Quan surt de la presó, 
entra a la colla del Rocaguinarda, 
fins que aconsegueix el perdó i se’n 
va a servir amb ell a Itàlia durant 
10 anys”, diu Mundet. 

El títol El pozo del olvido està 
inspirat en un llibre que parlava de 
les presons d’Europa i que feia re-
ferència a les presons de Barcelona. 
“Pel que vaig entendre, a la presó 

il·lUStRACiÓ | NoVEtAt EdItorIAl

de Barcelona hi havia un pou ano-
menat de l’oblit, perquè quan ma-
taven un presoner el llançaven allà 
i desapareixia”.

Joan Muntada, el ‘Capablanca’, 
és un personatge que feia temps que 
l’il·lustrador tenia al cap. “Havia lle-
git alguns llibres de l’època i vaig 
trobar, al llistat de bandolers per-
donats que van servir a Itàlia, un 
tal Joan Muntada, lo Minyó de Sant 
Llorenç”. Així va ser com va seguir 
la pista al personatge. 

En un llibre que va publicar 
Gemma Perich a l’Arxiu Municipal, 
que parlava dels batlles, “hi vaig tro-
bar batlles des del 1300 i hi sortia un 
Pere Muntada i una dona que va ser 
penjada condemnada per bruixeria 
que es deia Gerònima Muntada...”. 
Mundet ja tenia una saga dels Munta-
da que va aprofitar, a partir de la qual 
va inventar la història de bandolers. 

Mundet ha previst 6 llibres de 
8 capítols cada un, de 12 pàgines per 
capítol, amb excepció d’algun capítol 
de 14 pàgines. Es publiquen, per ca-
pítols, en una revista d’Itàlia. “Aquí, 
les il·lustracions dels volums es pu-
bliquen en escala de grisos, però, 
a Itàlia, surten en color”, comen-
ta Mundet. En aquests moments, l’il-
lustrador ja està finalitzant el cinquè 
llibre, “que se situa a Benifallet, al 
1611, i en el que aprofito per expli-
car la història dels moriscos cata-
lans”.   || MariNa aNtúNez

camí de can Padró i para a la masia 
a esmorzar i comparar les ratafies 
de cada un, com també passa per 
l’aplec de Castellar Vell”.

Segons Rafa Homet, de La 
Pedra Fina, “és una bona manera 
de donar a conèixer l’entorn na-
tural de Castellar i les plantes que 
s’hi troben, reivindicar el produc-
te local sempre lliga amb la tradi-
ció de producció d’aiguardent a la 
nostra vila, que va arribar a ser un 
pol econòmic important”.

La ratafia per al concurs es 
podrà dipositar al Calissó del Roca, 
El Celleret de Castellar, Begudes Pa-
rera o al Centre Excursionista fins 
les 12 h del mateix 9 de novembre. 
Cal deixar-hi un petricó de ratafia. 
El veredicte del jurat es farà públic el 
mateix dia 9. Es donaran dos premis: 
L’Estevet d’Or, dotat amb un cistell 
de productes de comerços i produc-
tors locals, i l’Estevet de Plata, amb 
un esmorzar de forquilla.  || M. a.
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Més de 100 persones van concentrar-se, dissabte al matí, al Calissó 
d’en Roca per gaudir de la proposta mensual de la Biblioteca Municipal, 
‘L’hora del conte infantil’. L’espai on es van fer els contes aquest cop és 
provisional, degut a les obres que s’estan duent a terme a l’equipament 
municipal. En aquesta ocasió, qui va atraure l’atenció del nombrós pú-
blic que va gaudir de la sessió va ser la conta contes Rosa Fité, que un 
cop més va deixar entusiasmats petits i grans.
Com mana la tradició, Fité va centrar-se en la tardor i va oferir una pro-
posta titulada “Castanya va, castanya ve”, que va incloure la història de 
la “Castanya de coloraines”, una castanya que era tota de colors i dife-
rent de la resta. Per intentar trobar algú que fos com ella, inicia un pe-
riple durant el qual es trobarà diferents personatges: la papallona, la 
serp, etc... Alguns animals l’ajudaran, però altres li faran ben bé la guit-
za. Fité va demostrar que de castanyes diferents, i de persones, n’hi ha 
per tot el món. La rondallaire també va escenificar la història de ‘L’ane-
gueta atabaladora’, un animalet que, de tant que cridava, ningú volia. 
Com la castanya, també es creuarà amb diferents animals que, a poc a 
poc, aniran acceptant l’anegueta tal i com és, encara que costi. Els nens 
i nenes que van ser presents al públic van capbussar-se de tal manera en 
el conte i el llenguatge de l’anegueta que, fins i tot, van acabar entenent 
l’idioma “cuac-cuac”. Per acabar, Fité va cantar algunes cançons que in-
clou sovint al seu repertori, “La xocolata”, entre d’altres. Els infants, que 
ja són fidels a les seves sessions de contes, la van acompanyar cantant.
La propera sessió prevista de contes per al mes de novembre, amb la Bi-
blioteca Antoni Tort encara en obres, també tindrà lloc al Calissó d’en 
Roca.  || M. aNtúNez

CAliSSÓ D’En RoCA | bIblIotECA

Més d’un centenar de persones als 
contes de Rosa Fité al Calissó

BREUS

El Centre Excursionista de Caste-
llar va celebrar la 5a Diada del Soci. 
Durant tot el cap de setmana, es van 
programar diverses activitats com-
memoratives. Enguany, l’entitat ce-
lebra el seu 65è aniversari.

Divendres, es va fer una pro-
jecció del documental Els maquis 
fent la porta del cel, que va tenir una 
bona acollida. Dissabte, 20 d’octu-
bre, l’activitat es va desenvolupar 
a partir  de les 17.30 h, al boulder del 
C.E.C., amb un open social d’escala-
da per a adults, una competició ama-

El CEC va celebrar amb èxit de 
participació la 5a diada del soci
El Centre Excursionista de Castellar va dur a terme durant el 
cap de setmana diverses activitat esportives i culturals

Entrega de premis de la 57a Marxa infantil de Regularitat, dissabte 20. || f. Vilaclara

teur d’escalada oberta a tots els socis 
adults de l’entitat. 

Dissabte, a les 18 hores, també 
es van entregar els premis als infants 
guanyadors a la 57a Marxa de Regu-
laritat, disputada el 7 d’octubre pas-
sat. L’Auditori Municipal Miquel Pont 
va acollir l’acte de recollida de pre-
mis i també es va fer entrega d’una 
fotografia de record a tots els parti-
cipants, 184 parelles, enguany.

Diumenge, 21, l’activitat es va 
dur a terme al matí. Es va proposar 
una excursió del Grup de Natura pel 
rodal de Castellar i una altra del Grup 
Anar-hi Anant. A l’itinerari es va in-
cloure, a les 12 hores, la inauguració 

  Marina Antúnez de la barraca de pedra seca en honor 
a Simeó Caba, que juntament amb Jo-
aquim Casajoana, Enric Comellas i 
Ramon Serra, van fundar l’aleshores 
anomenada S.E.A.C. (Secció Excur-
sionista de l’Ateneu Castellarenc). 
“La inauguració ha estat un èxit, 
molt bonica, ha vingut la família de 
Simeó Caba i se’ns ha fet entrega de 
dos quadres pintats pels familiars”, 
explicava Rafael Serra, president 
del Centre Excursionista Castellar.

El rocòdrom va ser l’atracció 
principal al pati del Centre Excursio-
nista de Castellar durant tot el matí, 
al carrer de Colom. Petits i grans, no 
només del Centre Excursionista, van 
apropar-se a l’espai per poder  prac-
ticar l’escalada al rocòdrom instal·lat 
per a la celebració de la Diada. Amb 
ajut d’escaladors del centre, a l’ai-
re lliure, van intentar pujar fins al 
capdamunt, i també van provar les 
seves habilitats al rocòdrom interior, 
aquest segon, permanent al Centre 
Excursionista de Castellar.

Els membres de l’A.D.F. Caste-
llar van preparar l’arròs que es va 
servir per dinar, a les 3 de la tarda. En 
total, va ser un arròs per a 120 socis.

Finalment, per donar per aca-
bada la celebració de la Diada del 
Soci, es va fer entrega de les me-
dalles i plaques als socis que com-
pleixen 25 i 50 anys com a membres 
de l’entitat. 

CEC | dIAdA dEl soCI
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DEStAQUEM EXpoSiCionS

26 d’octubre al 4 de novembre de 2018

Sopar i festa reggae de 
la Castanyada amb Estudi 37
divendres 26 · 21 h · cal gorina

aquest divendres, salva solé i Violeta 
palazón, de l’estudi 37, oferiran una 
sessió de música reggae 100% a cal 
gorina precedida d’un sopar a preus 
populars per celebrar la castanyada. 
entre d’altres, solé i palazón punxa-
ran temes que van des de l’ska fins 
al dancehall, destacant artistes com 
Wailers, Barrington levy, chronixx, 
aswad, steel pulse, sara lugo, Marcia 
griffiths, etc. el repertori acompa-
nyarà un sopar tranquil, a partir de 
les 21 hores. 

“90 anys. fundació obra Social Benèfica”
fins al 12 de novembre al Mercat Municipal
organització: fundació obra social benèfica
Col·laboració: Centre d’Estudis de Castellar del 
Vallès i Ajuntament

“pompeu fabra. Una llengua completa”
fins al 2 de novembre, de 10 a 20 h a l’Espai 
sales d’El Mirador
organització: Consorci per a la normalització 
lingüística

“Dones”, de Maria losada
fins al 8 de novembre, de 10 a 20 h a l’Espai 
sales d’El Mirador
organització: Maria losada

“trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults

Escultures de Josep llinares 
Ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

DIVENDRES 26

18 h · tAllER infAntil
“Construïm un punt de recollida 
de telèfons mòbils”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/tallercontenidorsmobils
opensurf d’El Mirador
organització: Ajuntament

18 h · tAllER
taller familiar: “fem panellets”, a 
càrrec de Quins fogons
Calissó d’en roca
org.: Calissó d’en roca i Quins fogons

de 18.30 a 00 h · pRopoStA
Setmana del terror Jove: 
passatge del terror
parc de Canyelles
org.: Ajuntament (Castellar Jove)

18.30 h · inAUGURACiÓ
Exposició “Dones”, de Maria losada
Espai sales d’El Mirador
organització: Maria losada

19 h · XERRADA
“nutrició i esport: tu ets tan im-
portant per a la teva salut com 
ella ho és per a tu”
A càrrec de Mari Cobo, personal 
trainer i especialista en nutrició
sala lluís Valls Areny d’El Mirador
organització: Esports Castellar
Col·laboració: Comerç Castellar

20 h · pRopoStA
Conta contes per a adults, amb 
llanos i Maite Zamora
la Centraleta
org.: llibreria la Centraleta

de 20 a 22 h · MÚSiCA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

21 h · tEAtRE
Un tret al cap
Entrades exhaurides
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

21 h · MÚSiCA
Sopar i festa reggae de la 
Castanyada amb Estudi 37
Cal Gorina
organització: Cal Gorina

DISSABTE 27
de 10 a 19 h · pRopoStA
Castanyada Major
+ info.: pàg. 12

11 h · XERRADA
“organitzacions anarquis-
tes. Estructures pel contrapo-
der”, amb la participació d’EMbAt, 
Infraestructures llibertàries i batzac
Cal Gorina
organització: Assemblea llibertària

d’11.30 a 13.30 h · pRopoStA
l’Hora del pati: Jocs gegants
ludoteca Municipal
organització: ludoteca Municipal 
les 3 Moreres

d’11.30 a 14 h · pRopoStA
Concurs infantil de disfresses i 
actuació d’un pallasso
Mercat Municipal
organització: Mercat Municipal

19 h · ESpECtAClE
SoM. Unint música, dansa i emoció
Amb la participació de Krek’n’tu, 
sonaswing, Coral pas a pas, Coral 
xiribec i Clau de sol. Actuació prè-
via dels Capgirats i tucantam 
drums a la pl. del Mercat
Auditori Municipal
organització: suport 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 d’Ambient
sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

DIUMENGE 28
11 h · pRopoStA
Curs d’iniciació a l’esperanto
Cal Gorina
organització: Assemblea llibertària

16.45 h i 18.45 h · CinEMA
Alpha
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h · BAll
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

DIMECRES 31
9.30 h · CAMinADA SAlUDABlE
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAp
organització: Ajuntament i Àrea 
bàsica de salut

18 h · pRopoStA
lectura dramatitzada del conte 
El monte de las ánimas, de 
Gustavo Adolfo Bécquer
Escola Municipal d’Adults
organització.: Escola Municipal 
d’Adults

18 h · pRopoStA
festa Castanyada vs Halloween
Mestre pla
org.: AMpA Escola Mestre pla

A partir de les 19.30 h · pRopoStA
Halloween i Castanyada a Can 
font i Ca n’Avellaneda
urbanització Can font i 
Ca n’Avellaneda
organització: Associació de Veïns 
de Can font i Ca n’Avellaneda

22.30 h · BAll
Gran Ball de Castanyada
Amb música en viu a càrrec del 
duet bumeran
sala blava de l’Espai tolrà
org.: tot ballant i pas de ball

DIJOUS 1
de 9 a 13 h · pRopoStA
ofrena en memòria dels difunts
Capella de santa Maria del puig de 
la Creu
org.: Amics del puig de la Creu

de 16 a 22 h · fEStA
festa Halloween – our Solution
balls, exhibicions d’arts marcials, 
gimcanes i pintacares
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Joshua Garcia Ibarz

21.30 h · MÚSiCA
Jam-session al Calissó
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIVENDRES 2 

de 20 a 22 h · MÚSiCA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DISSABTE 3
10.30 h · pRESEntACiÓ
Donde desaparecen las 
estrellas, de Mònica Baños
la Centraleta
org.: llibreria la Centraleta

17.30 h · BAll
42a Diada Sardanista, amb les 
cobles Sant Jordi i Jovenívola de 
Sabadell
sala blava de l’Espai tolrà
organització: AsAC

18 h · ConCERt
Macedònia: Estic contenta!
+ info.: pàg. 6

de 20 a 22 h · MÚSiCA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIUMENGE 4
12 h i 16.30 h · CinEMA
Hotel transsilvània 3
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h · BAll
Ball a càrrec de Xarop de nit
sala blava de l’Espai tolrà
organització: Amics del ball de saló

18.45 h · CinEMA
Misión imposible: fallout
Auditori Municipal
organització: Ajuntament
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tElèfonS DintERèS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça Major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

fARMàCiES DE GUàRDiA 
 
 
dIVENdrEs 26 VIlÀ
dIssAbtE 27 EuropA
dIuMENGE 28 yANGÜElA
dIlluNs 29 EuropA
dIMArts 30 CAsANoVAs
dIMECrEs 31 ros
dIJous 1  pErMANyEr
dIVENdrEs 2 CAtAluNyA
dIssAbtE 3 VIlÀ
dIuMENGE 4 VIlÀ 

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

“No hauríem de trobar -o d’inventar- la manera de poder entendre les vides de les persones que més ens importen?”
Robert Saladrigas

@willieroman @xaviermargarit @magdafs
días de tormenta charging 95,67% the window of soul

MEMÒRiES DE l’ARXiU D’HiStÒRiA 

inStAGRAM · @lactual 

Paratge del riu Ripoll conformat per la casa del Sabater Nou i la fàbrica de cal Pinyot, coneguda 
en un primer moment, cap el 1850, com el Molí Nou d’en Barata. A baix, al riu, s’hi veu un trosset 
de la resclosa del rec de can Barba que recull l’aigua en aquest indret. Completen l’estampa els 
horts, els feixos de canyes i el molí de vent, acompanyat per un bon estol de pollancres joves.  || 

autor: alBert aNtoNell  || foNs: joaN rocaVert argelagués  || arxiuHistoriacastellar@gMail.coM ||  

faceBook.coM/arxiuHistoria 

El Sabater nou i cal pinyot, vers 1920

penúltima

Andrés Expósito Rodríguez
80 anys · 17/10/2018

tElèfonS DintERèS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça Major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775
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la contra

lamine Souane

Els polítics no afronten 
la crisi migratòria 
per por a perdre vots  

Traductor i president de l’Associació d’Acció Afrocatalana r
.g

ó
M

e
z

És un enamorat del paisatge de Castellar però no oblida 
el seu país d’origen, el Senegal. En Lamine (38 anys), 
dedica bona part del seu temps a projectes de cooperació 
internacional, de voluntariat i d’acollida per a nouvinguts. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la sinceritat
no m’agraden...
les mentides
la teva expressió preferida?
M’encanta
Un color?
el lila
Quin plat t’agrada més?
el kebab
Un animal?
el lleó
Un músic?
Bob Marley
Un racó de Castellar?
el seu paisatge
Un país?
el quebec
Un viatge pendent?
guinea conakry i Bissau
la felicitat és...
donar-te als altres

”

“

 · fa 10 anys que vas deixar el Se-
negal. Què et va atrapar de Cas-
tellar del vallès?
Després de passar per Tenerife, Fu-
erteventura, València, Castelló, Gra-
nollers i Sabadell, vaig arribar a Cas-
tellar del Vallès. M’agraden molt la 
tranquil·litat wi el paisatge de la vila. 
De vegades faig més volta per tornar 
a casa per gaudir del paisatge. De fet, 
des del meu pis puc veure les munta-
nyes de Montserrat i alguns dies fins 
i tot Barcelona. Castellar és un lloc 
molt acollidor. És el meu poble. Aquí 
treballo a Digiproces i també com a 
traductor.
 
· Com sorgeix la idea de crear una 
associació per a nouvinguts?
Crec en el voluntariat des que era un 
infant. La meva mare era activista al 
Senegal, exercia de mediadora i de 

portaveu de les dones senegaleses, re-
ivindicava els seus drets. De ben petit, 
amb set o vuit anys, l’acompanyava a 
les assemblees, a les reunions i a les 
negociacions. A més, la mare sempre 
m’ha encoratjat a treballar per la co-
munitat. A l’institut del British Coun-
cil, amb els companys de classe, em 
vaig implicar en diverses associacions 
per millorar el nostre barri. 

· i un cop arribes a Catalunya, vas 
fundar l’Associació Afrocatalana.
Després d’una primera entitat a Gra-
nollers, quan em vaig establir aquí 
vaig fundar l’Associació d’Acció Afro-
catalana el 2011. A més, des del 2016 
sóc president de la Federació d’As-
sociacions d’Immigrants del Vallès, 
amb seu a Sabadell. Des de l’associa-
ció, entre d’altres activitats, organit-
zem cursos de català per a nouvinguts 
amb la col·laboració del Consorci per a 
la Normalització Lingüística. Els cur-
sos són oficials i, per tant, el certificat 

té validesa. D’altra banda, oferim cur-
sos d’informàtica per a dones. La for-
mació és molt important per a la re-
inserció en el món laboral. La majo-
ria de dones a qui donem suport són 
subsaharianes i magrebines.

· també heu posat en marxa inicia-
tives de cooperació internacional.
Sí, a Gàmbia i al Senegal, amb el su-
port i la implicació dels ajuntaments 
tant de Sabadell com de Castellar del 
Vallès, que, a hores d’ara, és qui prin-
cipalment ens dona un cop de mà. Per 
exemple, amb l’ajuntament de Cas-
tellar hem posat en marxa un gran 
projecte d’hort urbà. Disposem de 
dues hectàrees d’hort al Senegal. Des 
d’aquest estiu se’n cuiden 43 dones se-
negaleses. L’agost passat, aquestes 
dones van rebre formació en horti-
cultura, cuina i nutrició per part de 
professionals voluntàries d’aquí. L’ob-
jectiu és que les dones siguin autòno-
mes i puguin viure del què treballen.

 · Un del pals de paller de l’Associ-
ació d’Acció Afrocatalana són el 
projectes educatius.
Amb l’ajuntament de Castellar, hem  
construït dues aules a l’Ècole 4 de 
Marsassoum i hem rehabilitat cinc 
aules de primària a la zona de Pachar, 
a Gàmbia. A més, la setmana passada 
vaig tornar a Senegal acompanyat de 
sis metges espanyols especialitzats 
en radiologia i ecografies per oferir 
formació als metges locals, i per por-
tar una màquina per fer ecografies.

· Què trobes a faltar del Senegal?
El temps. Aquí no tens temps per a tu 
mateix. Tothom està estressat. Allà 
no existeix l’estrès. Si visqués al Se-
negal, tindria potser deu hores per a 
mi i li’n dedicaria sis a feina. També 
trobo molt a faltar la família i el men-
jar. Al Senegal la base de la nostra 
cuina és l’arròs i el peix. M’agrada-
ria que obrissin un restaurant sene-
galès a Castellar. 

·  Què exportaries d’àfrica a aquí?
El sentit de comunitat. Per a vosaltres 
és molt difícil deixar de ser individu-
alistes. Al Senegal, sobretot als po-
bles, la gent encara viu en família, en 
solidaritat.  Ens ajudem, ens truquem 
constantment, i és habitual trobar-nos 
a casa dels veïns per xerrar i compar-
tir una estona. Estem molt més cohe-
sionats socialment. En canvi, aquí, ca-
dascú a casa seva i tranquil. Això no 
és bo per a l’ànima.

· Què sents quan llegeixes notícies 
sobre la crisi migratòria?
Molta vergonya, tant pels països d’ori-
gen dels immigrants com pels països 
acollidors. El països d’origen no gestio-
nen bé els recursos, no tenen cura dels 
seus ciutadans, que han de marxar per 
buscar-se la vida. Ningú no deixa el seu 
país en pastera per gust. Els líders po-
lítics europeus no fan accions d’ajuda 
humanitària, no afronten la crisi migra-
tòria  per por a perdre vots. 

 Rocío Gómez


