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Tasques municipals
d’arranjament de 
camins als boscos 
per prevenir incendis
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Les restes que podrien correspondre a Elio Ziglioli -en una imatge de juliol passat- s’estan analitzant als laboratoris de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). || q. pascual

l’enigma de l’elio 
continua obert
la Generalitat treballa per identificar 
el maqui italià assassinat a castellar

exhumació | p02
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tema de la setmana

amplien les proves per identificar l’elio

Una mostra obtinguda del peu de l’esquelet d’on s’han extret mostres d’ADN. || q. pascual

La Generalitat ha fet públics els pri-
mers resultats de la investigació que,  
des de fa uns mesos, s’està duent a 
terme per determinar si unes res-
tes exhumades el passat mes de ju-
liol a l’antiga fossa comuna del ce-
mentiri municipal corresponen al 
maqui italià Elio Ziglioli, natural de 
Lóvere (Itàlia), torturat i assassinat 
a Castellar del Vallès l’any 1949. “En 
aquests moments, no podem parlar 
de dades concloents i hi seguim tre-
ballant”, diu la directora general de 
Memòria Democràtica de la Conse-
lleria de Justícia, Carme Garcia. L’as-
sassinat del maqui, suposadament a 
mans de la Guàrdia Civil, va tenir lloc 
10 anys després de finalitzar la Guer-
ra Civil. “L’espai on haurien enter-
rat l’Elio era extramurs, ara ja fa 
temps que forma part del cementi-
ri municipal de Castellar”, afegeix 
Garcia. Tal i com ja s’ha explicat en 
informacions prèvies, totes les dades 
apunten al fet que la identitat d’un 
jove enterrat en aquest espai cor-
respondria a Elio Ziglioli. En tot cas, 
segons la directora general, “volem 
treballar amb resultats que arri-
bin gairebé al 100% de fiabilitat”. 

La Generalitat comença una 
acció d’obertura de fosses, sempre 
que es faci una petició per part dels 
familiars o bé d’associacions o ajun-
taments. “Els familiars d’Elio Zi-
glioli ens van fer arribar la peti-
ció”, segueix Garcia. També en van 
fer la sol·licitud l’Associació per a la 
recuperació de la memòria històri-
ca i l’Ajuntament de Castellar, “que 
des del primer moment va demos-
trar un gran interès i sensibilitat 
pel tema”, diu Garcia.

Fins al moment, s’han realitzat 
les proves genètiques de l’individu 
més jove que es va trobar a la fossa, 
oberta des del 25 de juny passat per 
un equip arqueològic de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, fins 
al 5 de juliol. “A més de les restes 
de l’home jove, es van trobar res-
tes d’un segon individu i s’estan 
analitzant”, tot i que sembla que es 
tractaria d’un home més gran i que 
també podria ser un guerriller, però 
de moment no hi ha pistes sobre  la 
seva identitat. 

Fins ara, s’han fet proves a dues 
cosines i a un nebot d’Elio Ziglioli. 
Aquestes mostres de familiars vius 
s’analitzen a la unitat de genètica 
de l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
“S’ha fet el creuament, però no 
hi ha prou coincidències com per 
garantir que les restes siguin de 
l’Elio”, explica Garcia, però “això 
no vol dir que donem l’actuació per 
tancada”.  Per assegurar-se que les 
restes trobades siguin les de l’Elio, 
ara se segueixen fent altres proves 
genètiques més específiques. S’han 

les proves d’adn fetes a familiars vius d’elio Ziglioli, el maqui
 assassinat i enterrat a castellar, no han estat concloents

  Marina Antúnez

exhumat restes de la seva mare, que 
són al seu poble natal. “Tenim el per-
mís de la Comuna –el municipi– i 
ara al novembre anirem a Itàlia a 
recollir alguna mostra  de la mare 
i portar-la cap aquí”, detalla Garcia. 
L’anàlisi genètica que se’n farà pot 
determinar, amb seguretat, si el cos 
del jove exhumat el juliol passat és el 
d’Elio Ziglioli. La Generalitat creu que 
es podrà explicar aviat el desenllaç de 
la investigació. “Estem esperançats 
però s’ha de tenir en compte que 
treballar en la recerca després de 
tants anys és difícil, perquè els re-
sultats no poden ser immediats i els 
processos d’identificació genètica 
són lents”. En altres països, el procés 
s’ha vist sovint accelerat per la proxi-
mitat amb la data de defunció, “però 
al nostre país no es van activar les 
recerques després de la guerra, 
sinó que va haver-hi la dictadura i 
la transició, i fins gairebé 80 anys 
després no s’ha buscat l’Elio”. Si, 
un cop finalitzin aquestes proves de 
creuament entre la mare de l’Elio i les 
restes del suposat Elio, no hi ha resul-
tats concloents, “analitzarem altres 
possibilitats o hipòtesis”. 

Per part de l’Ajuntament, l’al-
calde, Ignasi Giménez, explica que el 
consistori està “a l’expectativa de 
conèixer els resultats definitius 
de les noves anàlisis genètiques 

també s’està investigant un segon possible maqui 
desenterrat juntament amb les restes que serien de l’elio

que s’han de fer”. “Com hem fet des 
del primer dia, des de l’Ajuntament 
continuarem acompanyant els fa-
miliars d’Elio Ziglioli en tot allò 
que necessitin i col·laborant amb 
la Generalitat per arribar fins al 
final de la història”, sosté Giménez, 
que també apunta que “sigui quin 
sigui el desenllaç, l’important és 
donar-lo  a conèixer, perquè aquest 
és un exemple clar de recuperació 
de la memòria històrica”. 

excavacions al cementiri al juliol

El 25 de juny passat es van iniciar 
les prospeccions arqueològiques i 
treballs de recerca de les restes del 
maqui italià Elio Ziglioli. Segons 
va explicar aleshores la cosina 
de l’Elio, Enrica Volpi, l’han estat 
buscant sempre. “Jo no el vaig 
conèixer, però el meu pare i la 
seva germana el van buscar a 
les ambaixades de molts llocs 
del món”. La família directa de 

Ziglioli va morir sense saber on 
havia mort. “Tinc a la memòria 
l’esforç que la meva família va fer 
per trobar-lo”. Volpi es mostrava 
esperançada perquè tot sortís bé, i 
de l’alegria que això suposaria per a 
ella i els seus descendents. “Al seu 
poble natal, Lóvere, ja hi tenim un 
espai per poder enterrar l’Elio”.

Per la seva banda, la direc-
tora de l’excavació al cementiri, 
Anna Camat, va explicar a l’estiu 
que “hem localitzat els cossos de 
dos individus masculins que co-
incideixen bastant amb la des-
cripció dels dos homes que bus-
càvem”. Les informacions s’havien 
tret dels textos de l’estudiós Jordi 
Guillemot i de l’historiador Argi-
miro Ferrero, “que havien loca-
litzat les actes de defunció d’un 
maqui italià”. De moment, afe-
gia Camat, “tot el que hem tro-
bat coincideix”.

Volpi recordava que va inici-
ar la recerca de l’Elio a partir de 
l’any 2000 -2002, quan la van avi-
sar que l’Elio podria haver estat 
enterrat a Castellar. “Vam comen-
çar a investigar i ara la cosa està 
arribant al final”, deia emociona-
da. Anna Camat afegia que “la nos-
tra feina és especial en aquests 
casos, perquè hi ha una part emoci-
onal important, de justícia social”. 

Enrica Volpi, davant de les restes exhumades al cementiri de Castellar del que possiblement sigui el seu cosí, Elio Ziglioli, el juliol passat. || q. pascual

memòria històrica
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actualitatprevenció

actuacions per a 
prevenir incendis
des d’agost s’estan 
executant tasques 
d’arranjament de 
camins i franges de 
protecció perimetral

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i 
l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) 
estan executant des del mes d’agost pas-
sat diverses tasques d’arranjament de 
camins i d’obertura i manteniment de 
franges de protecció perimetral, com 
ara actuacions de prevenció d’incendis fi-
nançades a través de diferents subvenci-
ons i per un valor total de 182.300 euros.
Així, d’una banda, l’ADF de Castellar 
ha finalitzat els treballs inclosos en el 
Pla de Prevenció d’Incendis, unes obres 
que financen la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Dels 
22.500 euros que han costat els treballs, 
l’ens provincial n’ha subvencionat el 80%, 
mentre que l’Ajuntament n’ha aportat el 
20% restant. Enguany s’ha actuat en un 
total de 17,3 quilòmetres de nou camins 
situats majoritàriament al sector sud-
oest del municipi.

En aquesta mateixa zona, s’ha re-
passat el camí d’emergència de Can Font 
i s’aportarà material al camí de Can Sa-
llent a la depuradora. Aquesta actuació 
està valorada en 16.000 euros, aportats 
íntegrament per l’Ajuntament.

D’altra banda, els ajuts a la gestió 
forestal sostenible també han permès 
que l’ADF porti a terme el repàs de 2 qui-
lòmetres del camí del torrent Mal, des 
de la cruïlla del coll de Canyelles fins al 
trencall de Castellet. Les obres, que han 
costat 1.800 euros, s’han realitzat amb 
una subvenció de la Generalitat, que ha 
finançat el 57% de l’import, i amb l’apor-
tació del 43% restant per part del Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural (FEADER).

projecte boscos del vallès

De manera excepcional, l’Ajuntament 
també disposa de finançament proce-
dent del Consell Comarcal en el marc del 
projecte Boscos del Vallès, endegat des-
prés de les ventades del 2014.  El projec-
te comarcal es basa en l’estructuració del 
mercat de compra venda de biomassa fo-
restal per aconseguir una bona gestió fo-
restal, que protegeixi dels incendis, alhora 
que permet una dinamització econòmi-
ca del sector i la generació d’energia de 
proximitat. El projecte té dues vessants: 
una de reforç de les infraestructures per 
a la prevenció d’incendis i la utilització 
de la biomassa per a la generació d’ener-
gia renovable a la comarca. L’objectiu 
de Boscos del Vallès és doble: promou-
re l’aprofitament de la biomassa fores-
tal per disminuir el risc d’incendis, amb 
generació d’energia calorífica per abas-
tar diferents equipaments de la comar-
ca amb una energia socialment respon-
sable i treballar per incrementar la gestió 
forestal sostenible del major nombre de 
finques i el màxim d’hectàrees possibles 
per al bon estat de les masses forestals.

A través d’aquesta iniciativa, s’estan 
executant obres de prevenció d’incendis 
en camins municipals, com ara l’arran-
jament del camí d’emergència de la ur-
banització El Racó cap al Sot del Guix, la 
prolongació de l’escullera del camí de Ca-
nyelles, i la pavimentació de l’entrada del 
camí de la font del Plàtan.  Fa dos anys ja 
es va actuar al camí que va de la B-124 a 
la font del Plàtan. Aquests treballs estan 
valorats en prop de 27.000 euros.

D’altra banda, s’estan portant a 
terme treballs silvícoles a la franja de la 
urbanització d’El Racó, on s’està ampliant 
el vessant sud de 25 a 40 metres i s’està 
realitzant una segona aclarida de l’àmbit 
original. A més, s’està fent una franja de 
protecció a la zona verda de la Soleia i la 
Virreina, al nord-est del nucli urbà. Tots 
aquests treballs tenen un pressupost de 
gairebé 25.000 euros.

  Redacció

Els treballs per prolongar l’escullera del camí de Canyelles compten amb finançament del projecte Boscos del Vallès  || cedida

franges de protecció

El darrer bloc d’actuacions correspon als 
treballs de manteniment de les franges de 
totes les urbanitzacions del municipi, que 
es portarà a terme des d’ara i fins a finals 
d’any. L’objectiu és mantenir una zona de 
baixa combustibilitat de 25 metres d’am-
plada a comptar des del perímetre exterior 
de les parcel·les urbanes. Les feines tenen 
un pressupost de 90.000 euros.

Per finançar l’execució de les fran-
ges, i en compliment a la llei de prevenció 
d’incendis 5/2003, que estableix que totes 
les tasques de prevenció d’incendis de les 
urbanitzacions les hauran d’assumir els 
propietaris inclosos dins els perímetres 
de les franges, l’Ajuntament va començar 
a aplicar l’any 2005 una taxa als propieta-
ris de les urbanitzacions. El consistori as-
sumeix el cost d’execució i el manteniment 
de la franja i, a través de la taxa, els propi-
etaris retornen l’import que els pertoca.  
L’import de la taxa s’estableix en funció 
de la superfície, és a dir, en proporció als 
metres quadrats de sòl de cada parcel·la. 

El conjunt de les obres als camins fo-
restals el fa  l’empresa Excavacions Duo-
castella, mentre que els treballs silvícoles 
els executa l’empresa Treballs Forestals 
Presegué. Aquesta darrera empresa és la 
que va fer el manteniment de les franges 
de Can Font-Ca n’Avellaneda i El Balcó de 
Sant Llorenç a finals del 2016. 

És el cost 
de totes les 
actuacions 

d’arranjament 
de camins i 
d’obertura i 

manteniment 
de franges 

de protecció 
perimetral

EUROS

182.300 + MANTENIMENT

Arranjament de diversos 
vials i àrees d’aparcament

La Regidoria de Manteniment ha 
condicionat recentment alguns vials i 
zones d’aparcament de terra situats en 
diferents zones del nucli urbà. En tots 
els casos, la intervenció ha consistit a 
compactar el paviment amb un material 
granulat més resistent al pas de vehicles.
Així, s’ha actuat al carrer de la 
Peça del Frare, al costat de l’escola 
Bonavista, al camí de Can Bogunyà, 
a l’espai d’aparcament del parc de 
Colobrers i al camí de sortida situat 
entre els carrers de Serra del Vent i 
de l’Olleta, al costat del cementiri.
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* Inscriu-te als tallers!
www.castellarvalles.cat/inscripciosetmanadelaciencia

DILLUNS 12 DIMARTS 13 DIMECRES 14 DIJOUS 15 DV DS DIUMENGE 18

INAUGURACIÓ
(17.30 a 18.45 h)

TALLERS 
GRAN FORMAT
sense inscripció
(17.30 a 19.30 h)

TALLERS 
sense inscripció
(17.30 a 19.30 h)

TALLERS 
amb inscripció*

(17.30 a 20 h)

XERRADA
per a escoles 

de secundària
(11.30 a 13 h)

CLOENDA
(18 a 19.30 h)

Geometria 
amb bombolles 
de sabó
Sala d’Actes

La cuina i 
la química
Espai Sales

Robòtica: Cucs 
(5 i 6 anys)
Sala Raimon Roca

Robòtica: 
Robot al rescat 
(11 i 12 anys) 
Sala Alfons Gubern

Robòtica: 
Roboslalom 
(9 i10 anys)
Sala Alfons Gubern

Robòtica: 
Robot al rescat 
(13 i 14 anys) 
Sala Alfons Gubern

Robòtica: BeeBot
(7 i 8 anys)
Sala Raimon Roca

Espais Blaus: més 
enllà del popular 
“sol i platja”
Sala d’Actes

Monòlegs 
científics amb Big 
Van Ciència
Sala d’Actes

Robòtica: La clau 
del robot 
(15 i 16 anys) 
Sala Alfons Gubern

Experimentació 
amb actes 
quotidians
Espai Sales

Pinzellades de 
física quàntica
Espai Sales

Les caixes 
misterioses
Sala Lluís Valls Areny

Experimentació 
amb actes 
quotidians
Espai Sales

Pinzellades de 
física quàntica 
Sala Lluís Valls Areny

La cuina i la 
química
Espai Sales

Llum. Taules 
d’experimentació
Espai Sales 

Vol amb drons
Sala Polivalent

La impressió 3D i 
les seves utilitats
Sala Polivalent

Llum. Taules 
d’experimentació
Espai Sales 

1, 2, 3... Química!
Sala d’Actes

Exposició: “Amb A d’Astrònoma”
Espai Sales

Ciència dels 0 als 3 anys
Sala Xavier Caba

Les cúpules de Leonardo
Pl. d’El Mirador 
(en cas de pluja, Sala Polivalent)

Les nits de Castellar del Vallès: 
Planetàrium
Sala Lluís Valls Areny

Les nits de Castellar del Vallès: 
Observació amb telescopi
Terrassa d’El Mirador

publicitat
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actualitatresidus

El novembre de 2017 es va posar en 
marxa el servei de recollida de resi-
dus porta a porta a 82 establiments 
comercials i de restauració situats a 
L’Illa del Centre. Aquests comerços 
disposen d’un identificador d’usuari. 
Un any després de la seva implanta-
ció, el balanç d’aquesta iniciativa és 
molt positiu. Tenint en compte les 
dades que s’han donat a conèixer 
des de la regidoria de Sostenibilitat i 
Medi Natural, la recollida selectiva al 
conjunt del municipi s’ha incremen-
tat significativament, entre un 12 i 
un 19%, en funció del tipus de resi-
du. “Hi ha una correlació evident 
entre aquest augment i la continu-
ïtat que s’ha donat al servei de re-
collida porta a porta entre grans 
generadors, especialment pel que 
fa a la recollida de matèria orgàni-
ca”, detalla el regidor de Medi Na-
tural i Sostenibilitat, Aleix Canalís.  

Així, en un any s’han reco-
llit mitjançant el sistema porta a 
porta més de 80 tones de matèria 
orgànica, “fet que ha contribuït 
a un augment del 19% de la reco-
llida d’aquesta fracció entre els 
mesos de gener i octubre”, afe-
geix el regidor. 

“La recollida porta a porta 
també és, en part, responsable 
dels valors registrats els primers 
nou mesos de l’any de la recollida 
de paper i cartró, envasos i vidre 
al municipi”, afirma Canalís. En 
aquests casos, els increments són 
del 12%, 13% i 15%, respectivament. 
“En canvi, la fracció rebuig al con-
junt del municipi s’ha estancat i es 
manté amb els mateixos valors de 
l’any anterior”.

Segons dades facilitades per la 
regidoria sobre la qualitat de la sepa-
ració en el sistema porta a porta, un 
65% dels establiments obtenen una 
valoració “molt bona”, és a dir, que 
la freqüència de participació “és ade-
quada al volum de negoci i el per-

la recollida selectiva augmenta amb el porta a porta 

S’han recollit 80 tones 
de matèria orgànica, 
un 19% més que 
el 2017 gràcies a la 
implantació d’aquest 
servei als comerços

  Redacció

centatge d’impropis és pràctica-
ment inexistent o inferior al 10%”. 
D’altra banda, un 11% dels establi-
ments que participen en el sistema 
han assolit una valoració “bona”, 
amb una freqüència de participació 
“propera al seu volum de negoci i 
un percentatge d’impropis entre 
el 10 i el 20%”. Un altre 10% separa 
de manera “regular”, és a dir, amb 
una participació “insuficient pel 
volum de negoci o un percentatge 
de residus impropis d’entre el 20 
i el 30%”. Finalment, un 14% pràc-
ticament “no separa o el percen-
tatge d’impropis supera el 30%”. 

En línies generals, l’objectiu 
és assolir el 2020 un 60% de reco-
llida selectiva tal com recomana 
l’Agència de Residus de Catalunya 
i la Unió Europea.

valoració dels comerciants 
Els comerciants castellarencs, grà-
cies a la iniciativa de la recollida se-
lectiva porta a porta, s’estalvien els 
desplaçaments periòdics a la dei-
xalleria. Per tant, tal com expressa 
el president de Comerç Castellar, 
Toni Santos, gaudeixen de més co-
moditats per reciclar: “és més sen-
zill perquè et marquen els dies 
que venen a recollir cada part de 
les deixalles, i tu només t’has de 
preocupar de seleccionar-les i te-
nir-les a punt”. A més, els diferents 
comerços sobretot valoren l’estalvi 
de temps i la major comoditat. 

Per altra banda, segons expres-
sa el president de Comerç Castellar,  
els establiments confien que, amb el 
nou sistema, quedi registrat el reci-
clatge i que igualment es tinguin en 
compte les bonificacions a la taxa 
d’escombraries. 

ESTUDI 

L’Ajuntament disposarà a finals 
d’any d’un estudi que determinarà 
la viabilitat tècnica i econòmica 
d’estendre la recollida porta a 
porta dels residus municipals a 
totes les llars del municipi.  Aquest 
document, que està elaborant 
l’empresa Gaia Serveis Ambientals 
SL, permetrà comptar amb una 
proposta de recollida selectiva porta 
a porta, amb diferents escenaris res-

Viabilitat del porta     
a porta a les llars

pecte els dies de recollida per a cada 
fracció, una previsió de recursos 
humans i materials necessaris i 
una previsió pressupostària de 
la seva implantació.  La proposta 
d’implantació tindrà en compte 
l’anàlisi de la situació actual pel 
que fa a freqüències i rendiments 
de la recollida de residus i un estudi 
de la tipologia d’habitatges als 
diferents sectors del municipi. 
L’estudi inclourà també una possible 
temporalització i una proposta 
d’ordenança que reguli la recollida. 
A més, també preveurà la possibi-
litat de realitzar una prova pilot en 
un sector concret del municipi.

Un operari davant d’un contenidor de matèria orgànica a un comerç del carrer Montcada. || arxiu
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política

Divendres passat, la Fiscalia General 
de l’Estat va fer públiques les petici-
ons del judici contra el procés inde-
pendentista. La Fiscalia ha demanat 
per a l’exalcalde de Castellar, Lluís 
Corominas, com a exmembre de la 
mesa del Parlament, inhabilitació es-
pecial per a càrrec públic durant un 
any i 8 mesos, a més d’una multa de 
100 euros diaris durant 10 mesos, un 
total de 30.000 euros. Aquesta sol-
licitud inclou els altres exmembres 
que formen part d’aquesta acusació,  
com Lluís Guinó, Anna Simó, Ra-
mona Barrufet i Josep Joan Nuet. 
També es demana la mateixa pena 
per a l’exdiputada de la CUP Mire-
ia Boya. A tots sis se’ls acusa d’un 
delicte continuat de desobediència 
greu comès per autoritat pública.

A més, la Fiscalia ha demanat 
25 anys de presó per l’exvicepresi-

dent de la Generalitat, Oriol Jun-
queras, 17 anys a l’expresidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, i 16 
per als cinc exconsellers que són a 
la presó, Joaquim Forn, Jordi Tu-
rull, Raül Romeva, Josep Rull i Do-
lors Bassa i 17 anys per a Jordi Cui-
xart i Jordi Sánchez.

Per la seva banda, l’advocacia 
de l’Estat ha demanat per a Lluís 
Maria Coromines la mateixa pena 
que la fiscalia, és a dir, inhabilitació 
especial per a càrrec públic durant 
un any i 8 mesos, a més d’una multa 
de 100 euros diaris durant 10 mesos.

D’altra banda, dilluns pas-
sat, l’acusació popular del cas que 
exerceix el partit VOX va dema-
nar 12 anys de presó per als cinc 
membres de la mesa del Parla-
ment i la diputada de la CUP Mi-
reia Boya.  || redacció

la fiscalia demana 
inhabilitació i una 
multa per a corominas

jUTjATS | procéS independentiSta

Castellar en Comú considera “im-
prescindible” que tota la Poli-
cia Local de Castellar rebi for-
mació específica “per detectar 
possibles casos de maltracta-
ment animal”. “Volem que tots 
els agents i comandaments de 
la policia local tinguin  conei-
xements en  casos de violència 
contra animals. L’Ajuntament 
ha de donar les eines necessà-
ries als agents, com protocols 
d’actuació o formació especifi-
ca”, apunta Carles Garcia, mem-
bre de Castellar en Comú.

En aquest sentit, els comuns 
es posen “a disposició de l’equip 
de govern” per traslladar aques-

ta iniciativa per tal de donar res-
posta a la ciutadania “que recla-
ma una major actuació en els 
casos de maltractament ani-
mal i més  celeritat i urgència 
quan la vida i el benestar dels 
animals corren perill”.

Aquesta proposta ha estat feta 
pels comuns arran de la denúncia 
presentada per ADA contra la po-
licia local de la vila per la gestió feta 
al voltant del llançament d’una gata 
per la finestra d’un primer pis. Els 
fets van passar el 26 de setembre: 
la policia va obrir diligències con-
tra la veïna que va llançar l’animal 
per un presumpte delicte de mal-
tractament animal.  || redacció

Formació específica per 
a la policia local sobre 
maltractament animal

CASTELLAR EN COMú | proposta

Corominas en una imatge de fa gairebé un any quan, va declarar al Suprem. || arxiu

erc prepara un llibre de missatges 
de suport per als presos polítics

ERC Castellar prepara un llibre de 
missatges de suport per als presos 
polítics. Així ho va anunciar la for-
mació dimarts passat en una roda 
de premsa. “El que intentem fer 
és un libre per als presos polí-
tics en el qual cadascú pugui ex-
pressar sentiments, sensacions 
que tingui en relació a aquest 
tema”, explica el regidor d’ERC 
Josep Maria Calaf. “Qui vulgui, 
podrà posar-hi una fotografia, 
alguna frase, algun pensament o 
idea que vulgui fer pública. Amb 
aquesta informació i tota la do-
cumentació, elaborarem llibres 
que farem arribar als presos po-
lítics”, detalla Calaf.  En paraules 
del regidor: “serà una manera de 
reconfortar-los, de mostrar-los 
que pensem en ells, que el seu 
sacrifici no és en va i que la llui-
ta continua”.

A banda de la participació ciu-
tadana, des d’ERC apunten que s’ha 
previst la col·laboració de diversos 
artistes locals, que aportaran il-
lustracions al projecte, “per fer-lo 
més atractiu i llegible”.  Així, s’ela-
boraran nou còpies del llibre “que 
es faran arribar als nou presos 
polítics”, apunta Ferran Rebollo, 
regidor d’ERC. 

ERC | procéS

també a instagram

La crida per recopilar el material 
romandrà oberta durant dues set-
manes. Concretament, el grup im-
pulsor de la iniciativa instal·larà un 
photocall davant de la seu d’ERC (al 
carrer Sala Boadella, 1) dimarts i 
dijous, de 17 h a 19 h, i dissabte d’11 
h a 13 h, en què els vilatans podran 
fer-se una fotografia o redactar les 
seves paraules de suport. D’altra 

banda, els ciutadans que hi vulguin 
participar també podran portar les 
seves imatges i paraules, elabora-
des prèviament, que es recolliran 
durant aquest horari al local dels 
republicans.

A través d’Instagram amb 
l’etiqueta #paginesperlallibertat 
també es recopilaran les fotografies 
i missatges que la ciutadania vulgui 
fer arribar als presos.  || r.gómez   

Membres de l’executiva d’ERC Castellar, a la roda de premsa de dimarts passat || r.gómez

Membres de l’Agrupació de Ciuta-
dans de Castellar, encapçalats pel 
seu coordinador, Josep Rosales, van 
participar aquest diumenge passat 
en l’acte de España Ciudadana a 
Altsasu, convocat sota el lema ‘En 
defensa de la Constitució, la Lliber-
tat i la Igualtat’. Des de Ciutadans 
de Castellar volen subratllar que 
l’acte va voler expressar el suport 
de la ciutadania a la Guàrdia Civil i 
als Cossos de Seguretat i que es va 
voler homenatjar les víctimes del 
terrorisme. També es va reivindi-
car l’espanyolitat de Navarra. L’es-
deveniment comptava amb l’orga-
nització de Ciutadans, i també s’hi 
van sumar PP i Vox. Segons diver-
sos mitjans estatals, la concentra-
ció va tenir lloc sota un fort desple-
gament policial. 

En els carrers pròxims s’ha-
via convocat una mobilització de 
protesta i es van viure alguns mo-
ments de tensió entre manifes-
tants i agents. De fet,  Josep Ro-
sales va relatar en declaracions a 
Ràdio Castellar, que els assistents 

Ciutadans de Castellar, presents a Altsasu

Membres de Ciutadans a la concentració a Altsasu, diumenge passat. || cedida

la formació fa una crida a la ciutadania perquè hi participi amb missatges 
i fotografies per a l’àlbum que es farà arribar als polítics catalans 

CIUTADANS | concentració

a la convocatòria van patir intents 
d’agressió i, fins i tot, “vam patir 
llançaments de pedres”.  Segons 
explica el coordinador local de Ciu-
tadans, es van trobar dissabte “un 
poble on tots els establiments es-
taven tancats” i que hi havia inten-

ció de donar una rebuda hostil als 
assistents a aquesta convocatòria. 
Pel dirigent local de Ciutadans, “la 
concentració no pretenia gene-
rar crispació política, la nostra 
pretensió era donar suport a la 
guàrdia civil”.  || redacció
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Som de Castellar-PSC va ar-
rencar dilluns una campanya 
de recollida de signatures a 
través de la plataforma  chan-
ge.org “amb l’objectiu que 
Castellar estigui a la matei-
xa zona tarifària de trans-
port públic de Sabadell”, la 
Zona 2, segons un comunicat 
d’aquesta formació política. 
Joan Creus, de Som de Caste-
llar i primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament, afirma que “cal 
aconseguir que Castellar es-
tigui a la mateixa zona ta-
rifària de Sabadell i que no 
haguem de pagar més diners 
per utilitzar el transport pú-
blic”. En aquest sentit, explica 
que la seva formació política 
defensarà aquest posiciona-
ment “allà on calgui i davant 
de qui calgui”. 

Castellar està conside-
rat Zona 3 i, per tant, el preu 
del transport públic està més 
penalitzat que a Sabadell (de 
fet, la T-10 -el títol més uni-
versal de transport- és gai-
rebé 10 euros més cara per a 
un castellarenc que per a un 
sabadellenc). 

D’altra banda, els comuns 
castellarencs  demanaran for-
malment al grup parlamenta-
ri de Catalunya en Comú que 
presenti una bateria d’inicia-
tives parlamentàries dema-
nant la inclusió de Castellar 
a la zona tarifaria 2 de trans-
port públic. En aquest sentit, 
els comuns  s’han ofert a Som 
de Castellar-PSC per registrar 
una proposta de resolució al 
Parlament conjunta per recon-
siderar el sistema de corones 
vigent i acabar amb el greuge 
comparatiu que pateix Cas-
tellar amb la resta de munici-
pis de la comarca, i en concret 
amb Sabadell.  || redacció

Recollida de 
firmes per ser 
zona tarifària 2

SOM DE CASTELLAR | 
tranSport públic

la vila té en verd 6 dels 10 indicadors de pobresa infantil, segons un estudi fet al Vallès occidental

castellar, a la part baixa dels indicadors 
de pobresa infantil de la comarca

El Consell Comarcal ha fet públic 
aquest dijous passat al matí un infor-
me basat en dades de l’any 2017 sobre 
pobresa i desigualtats al Vallès Oc-
cidental. Segons aquest estudi, Cas-
tellar del Vallès té en verd 6 dels 10 
semàfors/indicadors que permeten 
conèixer la situació de la pobresa in-
fantil als municipis. Aquestes dades 
situen la vila en la franja baixa dels 
municipis vallesans amb risc de po-
bresa infantil, juntament amb muni-
cipis com Vacarisses, Viladecavalls, 
Sentmenat, Palau, Polinyà, Barberà i 
Cerdanyola.  Matadepera, Sant Quir-
ze i Sant Cugat són els municipis va-
llesans més ben posicionats, molt per 
sota de la mitjana comarcal.  A l’al-
tre extrem se situen municipis com 
Badia, Sant Llorenç, però també Sa-
badell, Terrassa o Rubí, amb nivells 
alts de pobresa.

La comarca se situa en un ni-
vell relatiu de pobresa infantil de 46 
punts l’any 2017, dos punts per sota 
de Catalunya.  En general, l’indica-
dor relatiu de pobresa de l’any 2017 
millora lleugerament respecte l’any 
2016 a la comarca i en dinou dels 
vint-i-tres municipis, especialment 
a Montcada i Reixac, Vacarisses, Sa-
badell, Rubí i Terrassa. Com a sínte-
si principal, l’estudi destaca l’impor-
tant augment d’infants que reben una 
beca-menjador, i posa de manifest 
la pobresa de les famílies amb fills a 
càrrec. La comarca se situa en una 
14,4% i s’apropa a les xifres de con-
junt de Catalunya. 

indicadors castellarencs

L’estudi ofereix el resultat de 10 in-
dicadors concrets per mesurar el 
nivell de pobresa infantil, sis dels 
quals té en verd Castellar. En la fran-

ESTUDI | VallèS occidental

  Redacció

Ignasi Giménez en la presentació de l’estudi a Terrassa. || cedida

FONT: Consell Comarcal. || unitat de disseny

ja verda, se situen els indicadors se-
güents: percentatge de població amb 
rendes inferiors al 60% de la media-
na catalana (28,5%); el percentatge 
de població amb rendes de treball 
entre 6.010 i 12.000 euros (8,8%); el 
percentatge d’homes no afiliats a la 
seguretat social sobre la població 
entre 15 i 64 anys (29,9%); el percen-
tatge d’homes aturats de llarga du-
rada sobre la població activa (2,7%); 
el percentatge d’infants de primària 
que reben beca menjador (9,3%) i el 
percentatge de joves de 17 anys no 
escolaritzats (12,5%). 

Els resultats no són tan bons 
en els següents indicadors:  la bret-
xa de les rendes inferiors al 60% de 
la mediana catalana (37,6%); el per-
centatge població amb rendes de 
treball fins a 6.010 euros (13,3%); el 
percentatge de dones no afiliades a 
la seguretat social sobre la població 
d’entre 15 i 64 anys (38%) i  el percen-
tatge de dones aturades de llarga du-
rada sobre la població activa (6,7%). 

Durant la presentació de l’estu-
di, que va tenir lloc a Terrassa dijous, 
el president del Consell Comarcal i 
alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez, va destacar que “s’incremen-
ta la franja de població que cobra 
menys de 6.010 euros anuals i els 
estudis ens alerten sobre la pobre-
sa infantil: la pobresa de les famíli-
es és una pobresa associada a fills 
a càrrec”.  

Ignasi Giménez també va aler-
tar que “des dels ajuntaments hem 
destinat recursos d’urgència so-
cial a situacions que no són con-
junturals sinó estructurals”. En 
aquest sentit, i en referència a Cas-
tellar, Giménez apunta que la prio-
ritat és promoure polítiques  d’aju-
da a la contractació indefinida com 
la que es posarà en marxa a l’Ajun-
tament de la vila el 2019.     
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ATUR | octubre

La xifra d’aturats a Castellar 
es manté al voltant de 1.000, 
concretament 1.019, després 
del mes d’octubre, en què es 
van registrar  13 persones més 
apuntades al SOC. La taxa 
d’atur registral és del 8,83%. 
En el conjunt de la comarca 
del Vallès Occidental, l’atur ha 
crescut en 445 persones res-
pecte al mes de setembre, i la 
taxa d’atur  és de l’11,22%. A 
Terrassa, l’increment de l’atur 
és de 181 persones, mentre que 
a Sabadell l’increment ha estat 
de 142. En ciutats d’una mida 
de població similar a la de Cas-
tellar, com és el cas de Santa 
Perpètua de Mogoda, el nom-
bre de persones sense feina 
també s’ha incrementat en 13 
persones, tot i que el nombre 
de persones aturades és de 
1.405, amb una taxa d’atur de 
l’11,03%. Catalunya va tancar 
el mes d’octubre amb 391.197 
aturats, una xifra superior res-
pecte a setembre.  La pèrdua 
d’ocupació a Catalunya du-
rant el mes d’octubre ha sigut 
menor respecte a l’any passat.  

 || redacció

La xifra d’atur, 
al voltant 
del miler de 
persones

el guirigall de l’impost de les hipoteques

Façana de l’edifici que acull el Tribunal Suprem, a Madrid || cedida

Si el 16 d’octubre una sala del Tri-
bunal Suprem sentenciava que qui 
havia de pagar l’impost d’actes jurí-
dics documentats en la constitució 
d’hipoteques era l’entitat que deixa 
els diners, no qui rep el préstec, di-
marts, 6 de novembre, el Tribunal 
Suprem va decidir per 15 vots a 13 
que siguin els clients els que paguin 
l’impost de les hipoteques, i deses-
tima així els tres recursos per tor-
nar a la jurisprudència anterior.

Després de dos dies de delibe-
racions, el 28 magistrats de la sala 
tercera del Tribunal Suprem van 
arribar a una decisió molt dividida. 
“Aquesta decisió ajustada indica 
que la cosa no està gens clara i 
que el debat continuarà fins que 
arribi als tribunals europeus, i 
potser allà es posaran les piles”, 
opina Miquel Hijano, advocat i l’ad-
ministrador concursal.

Al 2015 ja es va tractar i dis-
cutir sobre les clàusules abusi-
ves, com la clàusula sòl o l’impost 
d’actes jurídics documentats. “Es 
va analitzar despesa per despe-
sa i totes les despeses les paga-

el tribunal Suprem resol a favor dels bancs i el govern espanyol diu que modificarà la llei

  Cristina Domene

va el prestatari i això no era de 
bon grat, perquè qui fa el negoci 
i té un producte a la venda és la 
banca i, per tant, la banca hauria 
de tenir alguna despesa, potser 
no ser-ne responsable de totes, 
lògicament, però sí fer-se càr-
rec d’algun concepte en aquesta 
operació”. El poder executiu es-
panyol va reaccionar ràpidament 

hABITATGE | impoStoS

a la decisió del Tribunal i, a les po-
ques hores, el president del govern, 
Pedro Sánchez , va comparèixer al 
palau de la Moncloa i va anunciar 
que el govern espanyol modificarà 
la llei de forma urgent perquè l’im-
post de les hipoteques el pagui la 
banca i no el client. Segons va ex-
plicar, el canvi es farà via reial de-
cret llei, que s’aprovarà avui diven-

dres al Consell de Ministres i que 
haurà de ser validat pel Congrés 
dels Diputats.

la banca sempre guanya

La resolució del Tribunal Suprem 
ha provocat indignació entre la ciu-
tadania. Ràdio Castellar ha reco-
llit alguns testmionis de vilatans. 
“És lamentable, la situació dels 
bancs. No pots demanar préstecs, 
no pots demanar hipoteques... 
però després no hi ha problemes 
en destinar 40 mil milions d’eu-
ros per rescatar els bancs i la so-
cietat a seguir pagant”, ha mani-
festat l’Alan, que malgrat no tenir 
hipoteca considera que la situació 
és patètica. El Manel, està d’acord 
amb l’Alan. “Estic totalment en 
contra de la sentència. Com que 
tenen més poder, fan el que volen 
i nosaltres, a creure. Sempre gua-
nyen els bancs. I tots ens hauríem 
de plantar, no només per les hi-
poteques, sinó per tot el que està 
passant, som un país de pandere-
ta.  És molt injust i qui té la força 
és el poble, hauríem d’anar tots a 
una, però al final, com ens posen 
la por al cos, deixem de fer mol-
tes coses”.  
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el programa, per 
a totes les edats, 
presenta la ciència 
d’una forma 
propera i divertida 

una vintena de propostes 
per viure la ciència de prop

Dilluns que ve s’inaugura la Setma-
na de la Ciència a les 17.30 h, a la Sala 
d’Actes d’El Mirador, amb la proposta 
que du per títol Geometria amb bom-
bolles de sabó, a càrrec del matemàtic 
Anton Aubanell. “El comportament 
de les bombolles de sabó té molt a 
veure amb les matemàtiques i es 
basa en unes propietats del món de 
la física relacionades amb les mo-
lècules, i a partir d’aquí hi ha unes 
idees matemàtiques amb les que 
podem jugar i podem saber per-
què les bombolles fan el que fan. I 
ens sorprenen”, explica Aubanell.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
fer viure la ciència d’una forma viva, 
divertida i propera, de manera que es 
desmitifiqui la creença que la ciència 
i la tecnologia són avorrides i difícils.

 Pel que fa als tallers, n’hi haurà 
12 que es faran al llarg de la setma-
na i que començaran a les 17.30 h. 
D’una banda, tres d’aquests tallers 
seran de gran format. En primer 
lloc, el Lab 0_6 UManresa n’oferirà 
un que pretén acostar la ciència de 
manera participativa a infants de 0 
a 3 anys. Un altre taller és el propo-
sat pel Museu de les Matemàtiques; 
du per títol Les cúpules de Leonardo 
i consistirà a construir estructures. 
Finalment, Fora d’Òrbita convertirà 
la Sala Lluís Valls Areny en un plane-
tari que oferirà quatre sessions du-
rant dos dies. També es podrà fer ob-
servació des del telescopi instal·lat a 
la terrassa d’El Mirador.

Uns altres quatre tallers reque-

Aubanell durant el seu taller-espectacle ‘Geometria amb bombolles de sabó’ || cedida

CONEIXEMENT | Setmana de la ciència

riran inscripció prèvia, que s’haurà 
de fer al portal web www.castellar-
valles.cat/setmanadelaciencia. Un 
d’aquests tallers serà el de robòtica 
proposat per Explorium. Un altre 
taller du per títol Pinzellades de físi-
ca 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 (des-
pertem vocacions), adreçat a adoles-
cents de 12 a 16 anys. I, finalment s’ofe-
rirà un altre taller d’experimentació 
amb elements 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 

Un total de 23 nois i noies de 14 i 15 anys de l’escola danesa Måløvhøj, del municipi de Ballerup, 
va arribar diumenge passat a Castellar per passar-hi una setmana en el marc d’un intercanvi 
cultural amb alumnes de 3r d’ESO de l’escola El Casal.  El projecte internacional del present 
curs 2018-19 s’anomena ‘Catamark’, i s’està duent a terme amb l’escola danesa, amb la partici-
pació de l’alumnat de 3r d’ESO.  “L’alumnat participant en l’intercanvi s’allotja a casa de 
famílies natives del país receptor, i després acullen ells. Durant aquesta setmana hem 
estat acollint els nostres companys de Dinamarca i compartint amb ells una experiència 
increïble i molt enriquidora”, segons expliquen des d’El Casal. A més d’ampliar la dimensió 
europea de tots els participants, “la immersió lingüística que suposa cada intercanvi en-
forteix els coneixements de l’anglès i la seguretat i confiança dels nostres alumnes per 
desenvolupar-se en un entorn internacional”, apunten des del centre escolar.

En el seu primer dia, els nois i noies van visitar l’Ajuntament de Castellar, on van ser 
rebuts pel primer tinent d’alcalde, Joan Creus. Entre altres propostes, els alumnes dane-
sos també van conèixer els llocs més emblemàtics de la vila i van visitar indrets de Bar-
celona ciutat o Montserrat. A més, van gaudir del seu temps lliure amb les famílies dels 
alumnes d’El Casal. Els intercanvis formen part de la tradició del col·legi El Casal des de fa 
gairebé 10 anys.  || redacció

ESCOLA EL CASAL | intercanVi

Alumnes danesos visiten Castellar

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 UB. Una altra activitat desta-
cada serà la xerrada “Espais Blaus: 
més enllà del popular ‘sol i platja’”, 
que anirà a càrrec del Servei Edu-
catiu del Vallès Occidental VIII i la 
Fundació Catalana per a la Recerca 
i la Innovació i s’adreçarà a escolars 
de secundària del municipi.

La Setmana de la Ciència es clou-

rà el diumenge 18 de novembre amb l’es-
pectacle humorístic a l’estil “club de la 
comèdia” que du per nom Monòlegs 
científics. Històries científiques per di-
fractar-se de riure, a càrrec de Big Van 
Ciencia.  “A l’espectacle hi ha quatre 
monòlegs diferents, que parlen de 
quatre temes de ciència puntera, 
perquè és la que s’està fent avui dia 
als laboratoris. Parlarem de nanotec-
nologia, de genètica molecular, d’evo-
lució i de cooperació entre diferents 
espècies”, assegura Helena González, 
directora de Big Van Ciència i doctora 
en Biomedicina.   || cristina domene
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
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En mayo de 2015, este partido perdió 
su representación en el consistorio. 
Mucho ha llovido desde entonces, y si 
algo no hemos dejado de hacer desde 
ese momento ha sido trabajar por el 
bien de cuantos viven en Castellar del 
Vallés. Sin altavoces, silenciados casi si-
empre, pero escuchando a todo el que 
algo nos ha querido decir y haciendo 
las propuestas de mejora que consi-
deramos necesarias contando con los 
pocos medios de los que disponemos.
Y esta va a ser nuestra norma de actu-
ación en los próximos meses. El PP de 
Castellar sigue tan vivo como siempre, 
y llega a la próxima cita electoral con 
ánimos renovados y la carpeta llena de 
proyectos en beneficio de la ciudadanía. 
Habrá novedades en cuanto al cabeza 
de cartel, como ya es conocido, pero si-
guiendo la misma línea de trabajo em-
pleada hasta ahora. Por supuesto que 
tenemos la ideología que tenemos y no 
vamos a renegar de ella, faltaría más; 
pero eso nos anima todavía más a se-
guir atendiendo las verdaderas necesi-
dades de la gente y no a alimentar falsas 
ilusiones ni proyectos faraónicos muy 
poco consensuados. Y también quere-
mos recuperar el Ayuntamiento para su 
gente, para toda su gente; no para que 
algunos busquen sus cinco minutos de 
gloria con propuestas absurdas, o para 
trasladar al pleno asuntos que nada ti-
enen que ver con la vida municipal, y 
dejar de actuar como si Castellar fuese 
el cortijo particular de una minoría.
El PP de Castellar no se ha ido nunca, y 
regresa con energías renovadas. La ilu-
sión que traemos no la empañarán los 
insultos que a partir de este momento 
nos van a llover y que describen a qui-
enes los lanzan. Vamos a defender a 
todos los vecinos de Castellar piensen 
como piensen y a dejarnos de pérdidas 
de tiempo. Llevamos tres años y medio 
malgastados en humo que han servido 
de muy poco, y esto tiene que cambiar.

Gent per Castellar

 partit popular de Castellar

 junts per Castellar

 Suport Castellar SM

ui no sigui capaç de 
veure que la justícia 
espanyola és un circ 
-dels dolents, a més, 
aquells del xou de la 
dona barbuda i l’ho-

me forçut- és que no toca de peus a 
terra, o bé no vol tocar-hi. Quin es-
perpent, quina vergonya aliena i, 
sobretot, quina ràbia de poder ju-
dicial que manté tancades nou per-
sones preventivament i a qui se’ls 

L’octubre passat, a Castellar vam 
fer un pas endavant per convertir-lo 
en el mes de la salut mental. Volem 
agrair enormement la predisposi-
ció a la col·laboració que han tingut 
vers aquesta fita entitats i perso-
nes del poble, ja sigui organitzant 
activitats o bé participant-hi.  Grà-
cies al centre de ioga Karuna, So-
naswing, Tothicap, Club Cinema 
Castellar, Biblioteca Antoni Tort, 
Corals Pas a Pas i Xiribec, Grup 
de música Krek’n’tu, Club de Rít-
mica Clau de Sol, Castellers Cap-
girats, Grup de percussió Tukan-
tam Drums, el grup de castanyeres 
voluntàries, Regidories de Cultu-
ra i Serveis Socials, Supermercat 
Consum, i Obra Social La Caixa.

Q
Ni sedició ni
pressupostos

L’octubre passat

imputen uns delictes inventats que 
no se’ls creu ningú. Ara bé, s’ha de 
demostrar qui és l’amo del “cortijo”. 
Qui deia que amb el PSOE les coses 
havien de canviar? Si el canvi és 
que l’Advocacia de l’Estat canviés 
la rebel·lió per la sedició, ja se’n 
poden anar a pastar fang, parlant 
finament. No perdrem ni un segon 
en valorar la postura de Cs i PP, i 
encara menys la de Vox. En aquest 
sentit, ens sentim molt identifi-
cats amb els veïns d’Altsasu. Però 
de qui sí que volem parlar és dels 
socialistes, tot i que de socialistes 
només els queda el nom. Ens ha 
quedat clar després de la nefasta 
decisió del Suprem sobre l’impost 
de les hipoteques.

Ara mateix no hi ha partit més cínic 
que el PSOE i la seva sucursal ca-
talana, el PSC, que en els darrers 
temps ha esdevingut un cau de gen-
tola sense moralitat ni principis. 
Com trobem a faltar el PSC d’en 
Pallach i en Reventós. Estaria bé 
saber què opinarien sobre la patu-
leia que hi ha al capdavant del par-
tit. Les indecents intervencions de 
la portaveu Granados són molt sig-
nificatives a l’hora de mostrar la ve-
ritable cara del que queda del soci-
alisme català.
D’altra banda, és curiós que Podem 
cridi amb tant d’ímpetu a la mobi-
lització contra la decisió sobre les 
hipoteques. Hauria estat bé que ha-
guessin posat, com a mínim, la ma-

El Museu de la Coca-Cola i el Cer-
cle del Col·leccionista us convi-
den a l’esdeveniment que tindrà 
lloc aquest diumenge  11/11/2018, 
des de les 9 fins a les 13 h, a l’Espai 
Tolrà, on tindrà lloc la 9a Troba-

El Cercle dels 
Col·leccionistes 
informa

 junta del Cercle dels Col·leccionistes

I volaràs com sempre, perquè les 
teves ales són al cor i veuràs amb el 
teu vol les infinites pastures, mun-
tanyes i camins del teu país que 
tens als peus.
No faràs cas de la brutor, ni tan sols 
la veuràs, ja que dins teu sols hi ha 
bondat i potser un xic d’innocència 
que t’apropa als infants.
Volaràs per damunt de tot i sor-
tiràs, si és que encara no ho has 
fet, de la presó que ara et tenalla i 
amb el teu vol repartiràs, com si fos 
confeti, petons i abraçades al món, 
aquest món que som nosaltres i que 
mai t’hem oblidat.

A la vida, en les nostres relacions soci-
als, la nostra manera de ser, les nostres 
activitats, el nostre tracte, ens porta 

A Oriol Junqueras
i a tots els presos 
polítics catalans

Necessita l’aprovació 
dels altres?

 Oscar Cardona Sallent

 Antoni Comas

Els panteons de les famílies Comas 
i Masaveu es van construir alhora 
amb un tracte de paraula: la famí-
lia Comas aportava el marbre i la 
família Masaveu, la mà d’obra per 
a la construcció dels dos panteons.
El panteó de la família Comas, a lle-
vant del passeig central, és un volum 
compacte, que simula una cova amb 
volta d’arc carpanell, construït amb 
carreus encoixinats de pedra de Cas-
tellar. La porta de ferro forjat queda 
emmarcada per un timpà decorat 
amb tessel·les ceràmiques que figu-
ren dos àngels amb una creu al mig, 
de caire modernista, i rematat per la 
inscripció “família Comas”. L’inte-
rior està decorat amb un altar amb 
una creu aureolada floral daurada.
L’Antoni Comas em feia notar com 
s’havien malmès intencionadament 
les cares dels àngels, i m’explicava 
que li agradaria poder tornar-ho 
a refer.
Més enllà de la responsabilitat de 
l’administració local per aquests 
danys sacrílegs practicats en un 
recinte de la seva titularitat, pen-
sem que el Consistori castellarenc 
hauria de “facilitar” aquest desig. Li 
suggeria posar-ho en coneixement 
de l’Escola Massana, que potser, 
potser, podria fer-se’n càrrec com 
un projecte ‘pràctic’ per als alum-
nes que treballin aquesta disciplina.
Antoni de Falguera i Sivilla (Bar-
celona, 1876-1947), que havia estat 
arquitecte municipal de Sant Es-
teve de Castellar, va ser l’autor del 
Cementiri al Serrat del Vent, on 

Destrosses al 
Panteó Comas del 
Cementiri Municipal 
de Castellar

 Antoni Mora (Bloc Conèixer Catalunya)

Emília Torras Oliver, medalla centenària

FOTO DE LA SETMANA

teixa èmfasi a l’hora de denunciar la 
vulneració dels drets humans dels 
nostres presos. Tampoc es pot de-
manar gaire més de qui viu instal-
lat en una adolescència crònica. 
I, evidentment, no entrarem en el 
joc d’ajudar-los amb els pressupos-
tos. Ells ens pregunten  què hi gua-
nyem, no donant-los suport. No han 
entès res. La pregunta no és aques-
ta. La pregunta és què no perdem 
negant-nos a blanquejar el govern 
Sánchez. Doncs no perdem la dig-
nitat. No perdem la nostra dignitat 
ni molt menys la dels presos i exili-
ats. No som aquí per recollir engru-
nes. Som aquí per fer una Repúbli-
ca Catalana lliure. Tot el que no ens 
hi acosti, no ens interessa.  

La castellarenca Emília Torras Oliver va rebre dimecres passat la Me-
dalla Centenària de la Generalitat de Catalunya, en una celebració que 
es va dur a terme a la Residència Les Orquídies i que va comptar amb 
l’assistència de familiars i de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez.
La Medalla Centenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a totes les persones 
residents a Catalunya que han complert 100 anys d’edat o que estiguin 
a punt de complir-los. Es tracta d’una medalla commemorativa perso-
nalitzada, gravada amb el nom de la persona i l’any de celebració del seu 
centenari. Emília Torras Oliver s’ha afegit a la llista de castellarencs i 
castellarenques que han arribat a complir cent anys. En l’actualitat, a 
la vila hi ha vuit persones que superen el segle de vida: cinc dones i un 
home de 100 anys i dues dones de 101 anys..  || J. r.

 Ferran Rebollo*

1 de novembre passat 
vam sortir una bona 
colla de castellarencs 
i castellarenques amb 
dos autocars amb des-
tinació presó de Lledo-

ners, amb motiu de donar escalf als 
nostres presos polítics i a les seves fa-
mílies. Allà, ens vam trobar amb unes 
15.000 persones de diferents poblaci-
ons del territori.

L’
No passaran!

continua a la pàgina 11

da de la Coca-Cola. Podreu gaudir 
de tot tipus d’objectes de col·lecció 
de Coca-Cola i també podreu com-
prar, si alguna cosa us interessa.
Dins d’aquest esdeveniment tin-
drà lloc una trobada de plaques de 
cava. Hi haurà a la venda una am-
polla de Capdevila Pujol juntament 
amb una pirula, a més, també po-
dreu fer intercanvi de plaques. Us 
esperem per gaudir d’aquesta tro-
bada. Donem les gràcies a l’Ajun-
tament i a tots els col·laboradors.

més o menys conscientment, l’apor-
vació, més o menys visible dels altres, 
començant per la familia.
A uns més i a altres menys, l’aprova-
ció que rebem ens pot ajudar a des-
cansar més la nostra personalitat 
i consolidar-la en l’apreci personal 
més reforçat.
Sobretot, si en les nostres actuacions 
necessitem dirigir i guiar als nostres 
subordinats, o sigui manar, necessita-
rem una sensació de recolzament més 
constant i clars per part dels dirigits.

també va aixecar dos panteons per 
encàrrec de les famílies Comas i 
Masaveu. Valentí Pons Toujouse, 
autor del bloc Modernisme,  preo-
cupat també pel lamentable estat 
de la tessel·la del panteó Comas, va 
confirmar l’autoria del mosaïcis-
ta i escenògraf modernista, Lluís 
Bru i Salelles (Ondara, la Marina 
Alta, País Valencià, 1868 – Barce-
lona, 1952).
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ompeu Fabra (Bar-
celona, 1868 – Prada, 
1948) va ser un home 
providencial. En un 
moment de desgavell 

per a la llengua catalana, tot i que es 
vivia la Renaixença cultural i literària 
de finals del segle XIX, va saber em-
prendre les accions necessàries per 
modernitzar-la i estabilitzar-la. La 
llengua vivia sotmesa, d’una banda, 
a una mentalitat arcaïtzant (de nos-
tàlgics dels models lingüístics medi-
evals, al marge de l’evolució històrica 
experimentada al llarg de tres segles) 
i, de l’altra, als seguidors del “català 
que ara es parla” (amb una visió po-
pularista, que adoptava de manera 
indiscriminada la parla espontània 
del carrer). 
En el marc de debat i de difusió que 
li va permetre la tertúlia-revista-edi-
torial de L’Avenç el 1890, Fabra plan-
teja una proposta codificadora de la 
llengua. I així s’inicia un procés que el 
porta a rebatre les dues opcions lin-
güístiques que introduïem i, alhora, 
a carregar-se de raons contra els hi-
perpuristes que veuen interferènci-
es del castellà (més fantasioses que 
reals) per totes bandes.
Després d’aquesta primera etapa de 
“contestació”, Fabra aconsegueix 
una complicitat política (de la Man-
comunitat de Catalunya i de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans) que li permet 
afermar el seu programa des de les 
institucions. Com ell mateix afirma: 
“L’ideal que perseguim no és la resur-
recció d’una llengua medieval, sinó 
formar la llengua moderna que fora 
sortida de la nostra llengua antiga 
sense els llargs segles de decadèn-
cia literària i de supeditació a una 
llengua forastera”.
I, arribats en aquest punt, s’ha de fer 
esment del criteri de Fabra, que mai 
no és arbitrari, sinó fonamentat en un 
estudi rigorós que el porta a incorpo-
rar o rebutjar recursos procedents 
tant de la llengua medieval com de 
la parla d’arreu del domini lingüís-

  pompeu Fabra. || Joan mundet

De com el mestre Fabra ens 
salvà la llengua catalana

P pLAÇA MAjOR

ANTON CARBONELL
Col·lectiu pere Quart i presi-

dent de l’Aula per a Gent Gran 
de Castellar del Vallès   

 Ignasi Giménez i Renom*

quests darrers Spe-
cials Olympics, que 
van tenir lloc a prin-
cipis del mes d’octu-A

Castellar reconeix el 
mèrit dels seus veïns i 
veïnes atletes als Special 
Olympics
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tic i dels registres idiomàtics que li 
ofereixen els escriptors a través de  
la creació literària. Sempre amb la 
intenció de dotar la llengua catala-
na de la solvència que la fes homolo-
gable amb les altres llengües occi-
dentals cultes.
Sortosament, tot i les agressions i 
les mancances que pateix ara i aquí, 
la llengua catalana perdura. Però cal 
mantenir una certa alerta davant del 
perill que el mateix Fabra va posar 
en evidència i va denunciar: el de la 
dialectalització. En efecte, podria 
acabar sent un símptoma preocu-
pant que el català esdevingués una 
espècie de subvariant geogràfica de 
l’espanyol, ja fos per galleguització 
(el fet de diluir-se formalment dins 
d’aquest) o per basquització (residu-
alitzant-se per a usos merament em-
blemàtics, litúrgics, etc.). Ben al con-
trari, cal evitar aquestes tendències 
degradadores i seguir el camí modè-
lic que ens va marcar Fabra: “[…] po-
tenciant la (re)invenció de l’idioma 
secular per ell encetada, i aprofun-
dint-hi cada dia més” (Josep Murga-

des, Escrits sobre Fabra).
Tot i el seu treball filològic més aca-
dèmic, Fabra gaudia del contacte 
amb la gent i la seva obra s’alimen-
tava a peu de carrer. Són múltiples 
les anècdotes que es van produir en 
els seus viatges diaris amb el tram-
via. Una de molt reveladora l’expli-
ca ell mateix: “Hi he viscut converses 
molt divertides [al tramvia]. Un dia 
tenia al costat una viatgera murciana 
molt simpàtica, adaptada al català, 
que té una afició boja a llegir novel-
les cinematogràfiques. Jo que vaig 
començar a fer-li preguntes relaci-
onades amb l’actualitat del món de 
la pantalla, com saber si li agradava 
tal o tal artista de cinema. Però resul-
tava que cap dels que jo li anomena-
va, tot i ésser molt populars, ella no 
els coneixia. Això m’estranyà molt, 
sobretot quan vaig parlar-li d’artis-
tes tan coneguts com Wallace Reid 
i Norma Talmadge. Aleshores vaig 
caure en el que motivava la incom-
prensió d’aquella noia. Jo li pronunci-
ava el nom en anglès i deia, per exem-
ple, “Uolas Rid” i la “Telmig”. Però 

en dir-li si coneixia Wallace Reid i 
Norma Talmadge, em contestà, de se-
guida i rient com una folla: Ja ho crec! 
Aquests sí. Però com que vostè pro-
nunciava els noms tan malament!”.
Admirat per molts escriptors, va 
tenir al seu costat figures com Josep 
Carner i Josep Pla, J. V. Foix i Josep 
Maria de Sagarra. Joan Oliver “Pere 
Quart” li va dedicar els versos de les 
famoses “Jaculatòries del Centena-
ri”: “Perquè sabia de convèncer / 
pogué vèncer, / dictador amb seny 
i sense sabre, / mestre Fabra”. Va 
morir a l’exili, sense poder retornar 
al seu país. Però no va deixar mai de 
treballar en les seves gramàtiques, 
sense perdre l’entusiasme: “Mai no 
he perdut […] la meva fe en Catalu-
nya. Jo he estat sempre dels optimis-
tes, dels que han cregut fermament 
que la nostra pàtria superaria totes 
les proves, tots els obstacles, totes les 
persecucions. He tingut confiança en 
els catalans i crec que l’amor a la pà-
tria farà convergir en un bloc comú 
totes les voluntats, totes les aspira-
cions i tots els esforços”. 

bre passat, va comptar amb una no-
drida representació castellarenca. 
L’equip d’atletes del TEB Castellar 
va tenir, a més, una actuació desta-
cada. Tots els i les esportistes tenen 
l’anhel de veure recompensat el seu 
treball i esforç amb una medalla. 
Només uns pocs ho aconsegueixen, 
però tots van demostrar la seva ca-
pacitat de superació, i això mereix 
el nostre més gran reconeixement. 
Per aquest motiu, els rebem avui al 
nostre ajuntament, a casa nostra.
Felicitats a tots els i les que heu 
participat perquè heu demostrat 
que teniu capacitat d’afrontar un 
dels reptes més importants per a 
les persones: lluitar per millorar 
els propis resultats.
Es pot guanyar o es pot perdre, i 
la competició té una importància 
relativa, però el que és imperdo-
nable és renunciar a intentar-ho. 
Felicitats, també, a tots els entre-

Personalment, vaig marxar il·lusionat 
pel fet de saber que la presència de tots 
i totes els que érem allà, seria, si més no, 
una vàlvula d’oxigen, que sabessin que 
no estan sols aquells que injustament 
estan empresonats pel fet de defensar 
uns ideals, per tirar endavant un man-
dat que els ciutadans i ciutadanes d’ar-
reu de Catalunya reclamem des de fa 
molts i molts anys, posar unes urnes i 
decidir el nostre futur, aquest és el greu 
delicte que van cometre, deixar par-
lar els ciutadans i ciutadanes a través 
d’unes urnes, tant els que volem la inde-
pendència de Catalunya com els que no.
Vaig tornar trist, pensant en ells, amb 
els seus fills, dones, companyes, pares, 
mares, amics... trist perquè jo podia 
tornar a casa i ells es quedaven en-
garjolats injustament per la repressió 
de l’estat espanyol, un estat venjatiu i 
gens respectuós amb la democràcia, 

un estat amb una justícia que no se la 
creu ningú. Només cal recordar la jus-
tícia d’Alemanya, Suïssa, Bèlgica... no 
veuen, en cap cas, ni delicte de rebel-
lió ni de sedició. Alguna cosa està pas-
sant, però, mentrestant, ells tancats a 
la presó preventiva, a l’espera d’un ju-
dici que de ben segur serà injust. De 
fet, la fiscalia ja demana més de 200 
anys de presó per a tots. Es refermen 
amb aquesta farsa de rebel·lió i sedició, 
sense que en cap cas hi hagi hagut vi-
olència, un factor fonamental; només 
va haver-hi urnes i paperetes. L’única 
violència que va haver-hi va ser la de 
las Forces de Seguretat de l’Estat, l’1-O.
Avui em sento encoratjat, amb ganes de 
lluitar per la seva llibertat, que, en defi-
nitiva és la meva llibertat, és la nostra. 
Ells estan allà empresonats, per tots 
i totes nosaltres, per defensar el nos-
tre dret a decidir, el nostre futur, per 
posar urnes. I sí, seguiré treballant i 
mobilitzat allà on faci falta fins a acon-

nadors, monitors, responsables 
del TEB i voluntaris que heu aju-
dat a fer possible el somni de totes 
aquestes persones.
En un moment l’alegria com aquest 
és obligat recordar una de les figu-
res que més ha fet pels drets de les 
persones amb discapacitat intel-
lectual. Em refereixo a Francesc 
Martínez de Foix, que va dirigir el 
TEB fins la seva defunció, fa poc 
més d’un any, i que va ser l’impul-
sor dels primers Special Olympics. 
El Francesc sempre deia que “un 
país que procura que les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
siguin ciutadans actius, recone-
guts i feliços és un país millor per 
a tothom”. 
Gràcies per haver fet vostres les 
seves paraules, amb la vostra ac-
titud heu contribuït a millorar la 
nostra societat.
*Alcalde

seguir la seva justa llibertat, per acon-
seguir la plena llibertat en forma de 
República de tots i totes nosaltres. No 
defallirem, com deia  Martí Pol, “que 
cadascú es vesteixi com bonament li 
plagui, i via fora!, que tot està per fer i 
tot és possible”.
*Regidor d’ERC

“Sortosament, tot i les

agressions i les mancances

que pateix ara i aquí, la 

llengua catalana perdura”
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ESpAI SALUDABLE

DOCTORA LAURA LLOBET
cap castellar

Una de les pitjors amenaces per a la 
salut: la resistència als antibiòtics

Els bacteris i els virus són invisi-
bles a l’ull humà. Els virus són molt 
més petits que els bacteris, i neces-
siten atacar una cèl·lula i viure-hi a 
dins per poder-se multiplicar. Això 
fa que els antibiòtics no tinguin cap 
capacitat per vèncer-los. Els bacte-
ris, en canvi, són microorganismes 
vius que viuen entre les cèl·lules, no 
a dins com els virus, i també poden 
habitar en superfícies inertes com el 
terra o l’aigua i es reprodueixen sols. 
Hi ha bacteris beneficiosos, com els 
que viuen a l’intestí; en canvi, tots els 
virus són nocius. Els virus causen la 
majories d’infeccions respiratòries: 
refredats, sinusitis, faringitis, bron-
quitis, tos i mals d’oïda. És molt im-
portant no tractar els bacteris amb 
antibiòtics, perquè aquests només 
són efectius per tractar les infecci-
ons bacterianes. 

La resistència als antibiòtics es 
produeix quan els bacteris muten en 
resposta a l’ús d’aquests fàrmacs i 
desenvolupen habilitats per evitar 

el contacte amb els medicaments 
o produeixen substàncies quími-
ques que en neutralitzen els efec-
tes. Les lleis naturals dictaminen 
que els bacteris acabaran generant 
resistències a tots els antibiòtics, i 
la pressió selectiva que suposa l’ús 
indiscriminat dels antibiòtics hi aju-
darà; per tant, això representa una 
greu amenaça. Aquestes resistènci-
es generen que les infeccions bacte-
rianes siguin més difícils de tractar 
amb antibiòtics convencionals i que 
s’hagin d’utilitzar medicaments de 
segona línia molt més cars, que su-
posen més ingressos hospitalaris i 
més mortalitat. 

Recordo fa un parell d’anys, en 
un congrés a Copenhaguen, com un 
company noruec comentava que al 
seu país és la mateixa població la 
que no vol prendre cap antibiòtic, 
probablement perquè, allà, fa anys 
que hi ha campanyes excel·lents per 
conscienciar tothom de que l’ús abu-
siu d’aquests fàrmacs és perillós. I 

en aquest sentit, els països nòrdics 
tenen en general taxes més baixes 
de resistència als antibiòtics que a 
Espanya, on a vegades és el propi 
pacient qui entra a la consulta de-
manant un antibiòtic per curar un 
refredat o no entén perquè el far-
macèutic no l’hi vol vendre. 

La resistència als antibiòtics 
és a l’alça en tot el món, en uns llocs 
més que a d’altres. Encara que és 
un fenomen natural, l’ús inadequat 
d’aquests fàrmacs en humans i ani-
mals està accelerant el procés. Estan 
apareixent i propagant-se nous me-
canismes de resistència que posen 
en perill la capacitat per tractar 
les infeccions més comuns com les 
pneumònies, la tuberculosi o la go-
norrea. En els llocs on els antibiòtics 
es poden adquirir sense prescripció 
mèdica, l’aparició i propagació de la 
farmacoresistència empitjora nota-
blement perquè es tendeix a consu-
mir-los més i sense control. Actual-
ment hi ha alguns antibiòtics en fase 

de desenvolupament, però no es pre-
veu que cap sigui eficaç contra les 
formes més resistents de bacteris. 
Segons l’OMS, si no prenem mesu-
res urgents, el món està abocat a una 
era postantibiòtics en la qual mol-
tes infeccions comunes menors tor-
naran a ser potencialment mortals.

Queda clar que l’ús correcte 
dels antibiòtics és clau per contro-
lar la propagació d’aquestes resis-
tències. Què podem fer, nosaltres, 
per no incrementar l’aparició dels 
superbacteris? 
-No automedicar-nos amb antibiòtics.
-No pressionar el professional sani-
tari perquè ens recepti antibiòtics.
-Comentar sempre al metge si hi ha 
alternatives de tractament.
-Prendre’l només els dies que ens 
proposi el metge, no allargar mai 
la pauta.
-No guardar els antibiòtics que ens 
han sobrat per usar-los una altra ve-
gada. Tampoc utilitzarem els que li 
han sobrat al familiar.
-Vacunar-nos de la grip i de la pneu-
mònia si som població de risc. Pre-
gunteu a infermeria si teniu dubtes. 
Ara som en plena campanya!
-Mesures preventives com ara ren-
tar-se sovint les mans amb sabó o dei-
xar els nens a casa quan tenen febre.
-Seguretat sempre en les relaci-
ons sexuals.
-Higiene alimentària.

La majoria de virasis (refredats, tos 
i mal de coll) es curen soles, gràcies 
a les nostres defenses. Hidratar-se 

bé, menjar aliments rics amb vita-
mina C, fer gàrgares amb farigola, 
fer rentats nassals amb aigua i sal, 
beure llimona i mel amb aigua ben 
calenta i prendre bafs d’eucaliptus 
ens ajudarà a combatre la infecció. I, 
si és necessari, el paracetamol o l’as-
pirina ens milloraran l’estat general.

En aquestes èpoques que 
s’apropen de fred i de virus, us de-
manem sentit comú i un ús res-
ponsable dels recursos existents 
per evitar col·lapsar els serveis 
d’atenció aguda, perquè ara, més 
que mai, cal invertir-los en paci-
ents que realment necessiten una 
atenció sanitària. No guanyem res 
anant al CAP per un refredat i es-
perar molta estona perquè el pro-
fessional sanitari ens digui el que 
ja sabem: que es curarà sol. I si ets 
fumador, recorda que la tos perdu-
ra molt més temps i que la millor 
opció és, sense cap mena de dubte, 
deixar de ser-ho.

Per finalitzar, encara que no 
té cap relació amb el tema expo-
sat, permeteu-me compartir unes 
paraules que fa uns dies un pacient 
em va comentar a la consulta i que 
les recordo sovint: “doctora, la vida 
està plena de decisions i ser feliç n’és 
una. Jo he triat ser-ho, malgrat les 
adversitats... fins el final”. M’agra-
daria expressar la meva més sincera 
i profunda admiració i respecte per 
l’actitud i valentia d’aquesta persona 
que, tot i que és coneixedora del seu 
estat terminal, segueix afrontant la 
vida amb un somriure. 
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36 inscrits a l’obert de tennis 
taula de l’ATT Castellar

el torneig openclub dels amics 
tennis taula castellar va ser tot un 
èxit de participació amb un total de 
36 inscrits. el gran nombre de parti-

cipants va obligar els membres del 
club a muntar més taules de les ha-
bituals a la zona habilitada de l’es-
pai tolrà. a diferència de la prime-
ra edició, disputada dues setmanes 
abans, en aquesta hi havia espai per 
a totes les categories.

Eric Rubio, sense sort a la 
Lliga Catalana d’Amposta

el pilot eric rubio no va tenir una bona 
jornada en la lliga catalana de moto-
cròs disputada a amposta. a la pri-
mera màniga, el castellarenc topa-

va amb un competidor doblat que li 
queia al davant, passant de la terce-
ra a la cinquena posició. a la segona 
cursa, rubio no va poder acabar la 
segona després d’una caiguda i d’ha-
ver de ser atès pels serveis d’emer-
gència; tot va quedar en un ensurt.

Al centre, Fernando Eguren i Arnau parera -de negre- al podi de la Focuxtreme, al Ral·li de Torrefeta i Florejacs, flanquejats per Solà-Sauleda i pons-Que. || cedida

eguren-parera, a un pas del títol
el pilot de l’arboç i el 
copilot castellarenc 
s’imposen al torrefeta 
i Florejacs i queden 
només a un pas de 
ser campions de 
la Focuxtreme

  Albert San Andrés

El Ral·li 2000 Viratges decidirà el títol de 
la Focuxtreme després de la victòria acon-
seguida per Fernando Eguren i Arnau Pa-
rera al Ral·li de Terra de Torrefeta i Flore-
jacs - El Llor. El copilot castellarenc és a 
només un pas d’aconseguir el primer cam-
pionat de la categoria després de només 
tres temporades en la categoria.

Eguren i Parera arribaven líders de la 
classificació a Torrefeta amb 20 punts de 
marge sobre els perseguidors, Aleix Solà 
i Marc Sauleda, però amb la particulari-
tat de les tres passades als dos trams i una 
superespecial, sumen una més del que és 
habitual a la competició. Havent guanyat 
dos ral·lis aquesta temporada -Igualada i 
La Llana-, eren els principals favorits a la 
victòria final.

A la Focuxtreme, a banda dels punts 
per classificació final, també puntuen els 
tres primers de cada tram; per tant, hi 
havia més pressió per tenir 21 punts en joc 
per aconseguir l’scratx del tram, i podri-
en perdre l’avantatge a la general en cas 
de no estar al capdavant.

Al primer tram (A1), Solà aconseguia 
12,6 segons d’avantatge marcant l’scratx 
i la dupla acabava en tercera posició. Al 
segon, el pilot de L’Arboç i el copilot cas-
tellarenc es redimien amb el millor temps, 

retallant 2,4 als líders, moment per repetir 
el primer dels trams i baixar vuit segons el 
temps de Solà a la primera passada, dei-
xant-lo a 8,3 segons.

Al B2, un error de Solà el feia per-
dre tot l’avantatge i Eguren-Parera es col-
locaven líders de la prova, marcant, a més, 
el segon scratx. La pressió dels rivals no els 
permetia afluixar, i a la tercera passada pel 
tram A van sumar el ‘hat-trick’ amb Solà-
Sauleda, a només 0,5 segons.

L’error arribava al B3, quan en un pas 
estret enfangat, el Focus 1.6 es va quedar en-
ganxat i es va calar, van perdre l’avantatge 

i van quedar tercers a set segons del rival.
Encara líders de la prova, quedava 

la superespecial, en la qual la parella su-
mava el quart scratx de la jornada en una 
actuació estel·lar, superant al perseguidor 
per només una dècima. Eguren i Parera 
s’imposaven a la categoria, i van aconse-
guir una cinquena posició absoluta, en la 
qual competeixen amb cotxes molt més 
preparats, com el Citroën DS3 R5 del gua-
nyador Xavier Domenech o el BMW X3 
Can-Am de Jesús Cucharrera.

“Sortim contentíssims del Torre-
feta, per una part per aquesta victòria 

QUATRE 
VICTÒRIES  de 
tram al torrefeta 
Florejacs  

CINQUENA 
pOSICIÓ absoluta, 
competint contra 
cotxes superiors 

tan important i de l’altra, pels punts su-
mats, que ens permeten arribar al 2000 
Viratges amb marge de punts” va expli-
car Parera després de la prova, tot i que 
no amaga que “l’scratx al primer tram 
de Solà ens va caure com un gerro d’ai-
gua freda, però ens vam saber sobrepo-
sar i córrer com sabem per donar-li la 
volta i lluitar per guanyar”.

El 2000 Viratges serà el jutge que de-
cidirà qui és el nou guanyador de la copa 
monomarca ‘low cost’. Parera només ne-
cessita un tercer lloc per aconseguir-ho, 
en cas de victòria de Solà.
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Les noies de Raúl Gálvez van caure al puigverd contra el Sant Cugat. || cedida

pedrosa al circuit de Sepang (Malàisia). || repsol media

L’equip sènior masculí de vòlei de l’FS Castellar va perdre la imbatibili-
tat en lliga després de quarte partits seguits. Els de Nieves Torrico van 
caure a domicili per 1 a 3  (25-20/25-18/25-23) contra el Torre de Cla-
ramunt VC, però aconsegueixen mantenir el liderat -empatats amb el 
CV La Palma- que van assolir la jornada passada, després de sumar els 
tres punts pendents de l’Andorra. D’altra banda, l’equip femení va caure 
a casa contra el CV Sant Cugat per 1 a 3 (15-25/21-25/25-22/16-25) i les 
de Raúl Gálvez segueixen en setena posició a la taula.  || a.san andrés

El pilot castellarenc Dani Pedrosa va tancar la gira asiàtica del cap de set-
mana passat, sumant una cinquena posició al circuit de Sepang (Malàisia).

La llarga gira asiàtica d’aquesta temporada ha portat durant un mes 
els pilots per quatre circuits de dos continents, on Pedrosa s’emporta una 
cinquena posició al circuit de Sepang com a millor resultat. Dues caigu-
des -Tailàndia i Austràlia- i una vuitena posició al Japó és el pobre bagat-
ge del d’HRC en el tram final de la temporada. La falta de suport dins del 
seu equip ha estat un factor clau per no millorar els resultats en circuits 
molt adequats pel pilot, que serà un dels grans protagonistes de l’última 
cursa al circuit de Xest del 18 de novembre.  || a.san andrés

VÒLEI | FS caStellar

MOTOR | motoGp

Derrotes dels dos sèniors 
de vòlei de l’FS Castellar

Pedrosa tanca la gira 
asiàtica amb una 5a posició

El CE Berga va emportar-se els tres 
punts del Joan Cortiella i es manté 
com a líder invicte del grup 4 de Sego-
na Catalana, després de superar una 
UE Castellar (1-2), que suma la sisena 
derrota de la temporada.

Un Castellar cada dia més cas-
tigat per les baixes arribava al par-
tit amb només quatre recanvis a la 
banqueta -dos d’ells juvenils- i sense 
peces clau a l’onze inicial, com Joan 
Villaronga i Carlos Ortiz, sancionats 
per acumulació, i Dani Quesada, que 
compleix el segon dels quatre par-
tits amb els quals va ser castigat per 
agressió enfront de la Sabadellenca.

el líder imposa la seva llei
al Joan cortiella (1-2)
Sisena derrota de la 
ue castellar contra 
un berga invicte

Els berguedans arribaven a Cas-
tellar com a segon equip menys golejat 
de la categoria i segon més golejador, 
i obrien el marcador al minut 17. Una 
falta ràpida amb centrada a l’àrea era 
aprofitada pel remat de Marc Sala, que 
deixava venut Alberto Serrano.

Els visitants reclamaven un 
penal poc després que el col·legiat 
no va estimar oportú per unes supo-
sades mans a l’àrea castellarenca des-
prés d’un remat.

L’equip de Juan Antonio Roldán 
gaudia de diferents ocasions que no 
aconseguia materialitzar, fins al minut 
33, quan la defensa i el porter no s’ente-
nien i ‘Grego’ Carreras rematava al fons 
de la xarxa. Amb l’empat al marcador, i 
sense una sensació clara de superioritat 
per part del rival, els blanc-i-vermells 
no donaven res per perdut i van arri-
bar amb 1-1 al descans i 45 minuts per 
intentar la proesa de superar el Berga.

FUTBOL | 2a catalana

Però a l’inici de la segona, els vi-
sitants intentaven prendre el control 
del partit i una internada per la banda 
i posterior retall servia per aconseguir, 
ara sí, un penal dins l’àrea de Serrano, 
que el mateix jugador objecte de la falta 
-Joan Noguera- transformava al 66.

La manca de punteria privava de 
l’empat als de Roldán, que tractaven de 
tu al líder. Els de Joan Prat, però, bus-
caven ampliar l’avantatge amb juga-
des a la contra que la defensa castella-
renca va aconseguir frenar. Tot i això, 
la davantera no va aconseguir anotar, 
i va arribar al final amb l’1 a 2 definitiu.

“És un resultat injust. Hem fet 
un molt bon partit, tot i les absències. 
Dos errors defensius i la falta d’en-
cert de cara a gol ens condemnen a 
no poder sumar contra un equip molt 
seriós, veterà i competitiu, però no 
superior al nostre” va valorar el tèc-
nic Juan Antonio Roldán.  

Óscar Carmona protegeix una pilota a la banda, en un partit al joan Cortiella. || a. san andrés
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derrota amb polèmica a Sant cugat

Raúl jodra no va voler valorar l’actuació arbitral després del partit contra la UE Sant Cugat, tot i l’evident perjudici per al seu equip. || a. San andréS

el cb castellar cau contra la ue Sant cugat (90-87) després de capgirar 18 punts de diferència a l’últim període

Tercera derrota lluny del Puigverd del CB Caste-
llar, que no va poder superar la UE Sant Cugat, des-
prés d’un bon últim quart. Els de Raúl Jodra van 
capgirar una diferència de 18 punts en contra per 
posar-se al davant al marcador, en un final amb po-
lèmica que va decidir el resultat final.

Els groc-i-negres segueixen amb l’assigna-
tura pendent de guanyar lluny del Puigverd i una 
jornada més tornen a caure en la visita a la UESC, 
una derrota, però, no exempta de polèmica, ja que 
una falta en atac quan l’equip dominava per un 
punt el lluminós i dues no xiulades quan l’equip 
buscava l’empat, van decidir el derbi vallesà. Des-
prés de superar a casa el Bàsquet Sitges (85-83), 
els de Jodra visitaven la pista del Sant Cugat (2-3) 
feu en el qual els de Daniel José encara no conei-
xen la derrota. L’equip es retrobava amb dos vells 
coneguts, el castellarenc Marc Algar, fitxat aques-
ta temporada pels blanc-i-negres, i Oriol Bernadí, 
germà del pivot Ferran Bernadí i també exjugador 
fa dues temporades del CB Castellar.

El primer quart no començava de la millor 
manera, amb parcial de 26-16 pels locals que dei-
xava a remolc als de Jodra. Dos parcials de 6-0, un 
inicial i l’altre a mig període noquejaven els caste-
llarencs, que només aconseguien un triple de la 
mà de Joelvin Cabrera. Els segons 10 minuts eren 
més igualats sobre  la pista i el Castellar recuperava 
guanyant de tres punts (18-21), reduint la diferència 
al descans en set punts  (44-37). Tot i aixó, la línia 
perimetral seguia sense donar fruits i novament 
era Cabrera l’únic anotador de tres. La desfeta ar-
ribava després del descans, amb una UESC llan-
çada cap a la victòria. Els de José administraven 
l’avantatge per deixar-lo en 18 punts al terme del 
temps (74-56) i gairebé segellant el rumb del partit.

Potser el que no esperaven era la reacció dels 
castellarencs, que amb set punts d’Albert Cadafalch 
i dos triples consecutius d’Albert Germà, retallava 

a cinc punts la diferència. La UESC només anotava 
des del llançament lliure, i va afavorir un parcial de 
3-14 en cinc minuts.

En l’últim minut, dos llançaments lliures ano-
tats d’Aleix Pujadas i una cistella de camp d’Àlex Her-
nández posaven pel davant al marcador els groc-i-
negres, que no podien fer front a les quatre tècniques 
assenyalades  i als 40 llançaments lliures llançats pels 
locals. Jodra es quedava sense els expulsats Cabre-
ra, Hernández i Cadafalch -Algar i Bernadí tampoc 
acabaven pel rival- amb un final en què el criteri ar-
bitral deixava molt a desitjar pels interessos caste-

llarencs. Com no podia ser d’altra manera, dos llan-
çaments lliures locals decidien el resultat.

“En línies generals vam fer un bon partit. 
Però és cert que en determinats moments ens vam 
deixar portar per factors externs que no podem 
controlar i ens vam desconcentrar. Aquest és un 
aspecte a millorar” va explicar Jodra, que va re-
marcar que “hem de saber focalitzar tota l’ener-
gia en el nostre joc, perquè com ja hem demostrat, 
quan ho fem, som un equip molt difícil i perillós. 
De fet, quan ho vam fer, vam capgirar un marca-
dor que teníem 18 punts per sota, i vam arribar a 

posar-nos un a dalt, en una pista tan complicada 
com és la del Sant Cugat, a falta d’un minut. Ho 
treballarem, al final, hi ha molts aspectes d’un 
partit que no podem controlar i no val la pena 
perdre-hi ni un segon”.

El CB Castellar cau a la vuitena posició del 
grup 2 de Copa Catalunya, en què es manté un qu-
íntuple empat entre el cinquè i el novè classificat. Els 
de Jodra rebran la pròxima jornada a l’AESE, un vell 
conegut de la temporada passada que no és al seu 
millor moment en lliga, amb un balanç negatiu de 
2/4 i en posició de promoció de descens. 

  Albert San Andrés
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participants a la primera jornada familiar del Club Atlètic Castellar. || cedida Els atletes del Dimension3 presents a la cursa del CN Sabadell. || cedida

ATLETISME | club atlètic caStelar ATLETISME | dimenSion3

L’Escola d’Atletisme del 
CAC inicia la temporada

El Dimension3 a la cursa 
del Natació Sabadell

Dissabte passat, el Club Atlètic Castellar va organitzar la primera jornada d’en-
trenament per l’Escola d’Atletisme, amb l’objectiu de començar a preparar la 
nova temporada de competicions. En aquest primer dia s’organitzava un cros a 
les pistes de Colobrers, en què van participar un total de 40 atletes, entre pre-
benjamins, benjamins,alevins, infantils i cadets, amb la missió de prendre un 
primer contacte amb la competició i tots els seus detalls (escalfament previ, col-
locació del dorsal, preparació a la sortida, etcètera).

Segons el club “l’experiència ha estat positiva tant pels atletes com els mo-
nitors de l’escola, com pels pares que hi han pogut assistir”, ja que al final de la 
jornada, pares, atletes, monitors i entrenadors van compartir una bona estona, 
gaudint del bon temps i d’un tast de xocolata amb xurros que els va oferir la “iaia 
Maria”. L’11 de novembre que ve, l’escola d’atletisme participarà en el cros de 
Canovelles, en què també hi haurà el campionat de Catalunya de relleus mixts.

D’altra banda, Xavi Planas va acabar tercer amb una marca de 34’ 05” a 
la cursa 10k del CN Sabadell, amb més de 500 participants, en què també va fi-
nalitzar l’atleta del CAC, Joan Hernández (42’27”). El guanyador va ser el local 
Miquel Blanchart (32’41”), seguit de Marc Otero (33’04”).  ||  redacció

Diumenge passat, 4 de novembre, el Dimension Club Triatló va 
participar en la 28a edició de la cursa del Club Natació Sabadell, 
en què van participar més de 600 corredors. És una cursa especial 
pels grocs perquè és on van debutar com a equip ara fa 2 anys. Per 
aquest motiu, els responsables del club van organitzar una jorna-
da a mida pels seus atletes. Es van reunir a la zona de sortida una 
hora abans de l’inici de la cursa per realitzar un escalfament grupal. 

Des del club sempre es destaca la importància d’un bon escal-
fament per evitar lesions. També aprofiten aquests instants per co-
mentar els punts crítics del recorregut, les angoixes i sensacions de 
cadascú. D’aquesta manera, els seus atletes surten més tranquils 
i gaudeixen de la cursa. A les 10.30 es va donar el tret de sortida a 
la cursa, tant per la modalitat de 5 km com per la de 10 km. Tots 
els membres de Dimension van acabar la cursa amb resultats sa-
tisfactoris, tot i ser just a l’inici de la temporada. Destacar la bona 
cursa d’Àlex Beltran amb un crono de 36’ 38” que el va alçar a la 3a 
posició del podi de categoria sènior.  ||  redacció

matadepera - vic riuprimer 0-1
Joanenc - les Franqueses 6-2
sabadell b - gramanet 2-1
caldes m. - ripollet 0-0
cardedeu - sabadellenca 6-1
masnou - parets 1-0
UE Castellar - Berga 1-2
sallent - can parellada 1-0
roda de ter - Juan xxiii 1-2 

arenys de munt - sentmenat 7-7
arenys de mar - tordera 3-2
Tona - hC Castellar 9-3
ripoll - voltregà 1-3
Jonquerenc - vic 5-2
geieg - cassanenc 2-2
palafrugell - lloret 2-2
roda - bigues i riells 4-2

eixample - olesa 3-5
rocafort - rosario 3-0
alhea - gavà 5-5
Casserres - FS Castellar 5-4
sant Joan d. - escorial 5-4
sants - monistrol 2-1
Floresta b - castellbisbal 4-3

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET hOQUEI pATINS
2a catalana · Grup iV · J10 diViSió d’honor · Grup ii · J4 copa  catalunYa· Grup 2 · J6 1a catalana · Grup a · J7

ce berga 26 10 8 2 0
Fc Joanenc 22 10 7 1 2
cF parets 21 10 6 3 1
uda gramanet 19 10 6 1 3
ce sabadell b 18 10 5 3 2
cF ripollet 18 10 5 3 2
Fc cardedeu 17 10 5 2 3
cF les Franqueses 16 10 5 1 4
vic riuprimer rFc 16 10 5 1 4
cF caldes montbui 15 10 4 3 3
cd masnou 14 10 4 2 4
ce sallent 11 10 3 2 5
UE Castellar 10 10 3 1 6
cd can parellada 10 10 3 1 6
ue sabadellenca 8 10 2 2 6
Fc matadepera 6 10 1 3 6
cs Juan xxiii 4 10 1 1 8
ce roda de ter 3 10 1 0 9

Fs olesa 10 4 3 1 0
Fs bosco rocafort 10 4 3 1 0
sants Futsal 9 4 3 0 1
Fs casserres 9 4 3 0 1
ccr gavà  7 4 2 1 1
alheña ce 7 4 2 1 1
ap nou escorial 6 4 2 0 2
monistrol Fs 6 4 2 0 2
F rosario central 6 4 2 0 2
sant Joan despí cFs 6 4 2 0 2
cFs eixample 3 4 1 0 3
olímpic Floresta b 3 4 1 0 3
Fs castellbisbal 0 4 0 0 4
FS Castellar 0 4 0 0 4

cb ripollet  6 6 0
cb alpicat  6 4 2
cb santa coloma  6 4 2
maristes ademar  6 4 2
ue sant cugat  6 3 3
la salle reus ploms  6 3 3
círcol cotonificio  6 3 3
CB Castellar  6 3 3
badalonès  6 3 3
 basquet pia sabadell 6 2 4
bàsquet sitges  6 2 4
aese  6 2 4
cb cantaires tortosa 6 2 4
bàsquet molins  6 1 5

CLASSIFICACIÓ  pj pG ppCLASSIFICACIÓ pT pj pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pj pG pE pp CLASSIFICACIÓ pT pj pG pE pp

cp voltregà 19 7 6 1 0
Hp tona 16 7 5 1 1
cp roda 15 7 5 0 2
cp Jonquerenc 14 7 4 2 1
Fd cassanenc 14 7 4 2 1
ce arenys de munt 13 7 4 1 2
cH arenys de mar  12 7 4 0 3
Hc sentmenat 11 7 3 2 2
Hc ripoll 11 7 3 2 2
cHp bigues i riells 10 7 3 1 3
cH palafrugell 9 7 2 3 2
cH lloret 7 7 2 1 4
cp vic 3 7 1 0 6
cp tordera 3 7 1 0 6
geieg 2 7 0 2 5
hC Castellar 0 7 0 0 7

molins - pia sabadell 73-66
ripollet - cotonificio 103-67
sitges - cantaires 84-56
Sant Cugat - CB Castellar 90-87
aese - reus ploms 70-56
santa coloma - badalonès 88-72
alpicat - ademar 77-61 

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 10 NOVEMBRE
joan Cortiella-Can Serrador
 09:00   infantil a – sabadell Fc
10:00     aleví b – eF planadeu
10:30     aleví g – pb castellbisbal
13:00     infantil d – uFb Jabac
13:30     prebenjamí a – can Fatjó 
14:00     aleví H – caldes montbui cF
17:00     Juvenil b – roureda vdF
19:00     cadet a – sabadell nord cF

partits a fora
09:00    cerdanyola vallès – cadet b 
09:15    san cristobal –  debutants 
09:45    c. sabadellès –  benjamí a 
10:00    base montcada –  aleví c
10:15    badia del vallès –  infantil b 
12:30    cercle sabadellès –  aleví F
13:15    cerdanyola –  benjamí c

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
joan Cortiella-Can Serrador 
10:00    infantil b fem – martinenc Fc
11:00     aleví d – can rull r. t. cFu
11:00     aleví e – ripollet cF
12:00    benjamí b – badia del vallès 
19:00    cadet c – mercantil ce

partits a fora
10:00   cerdanyola vallès –  infantil c
12:15    eF mataró ce  –  Juvenil a
12:30    can parellada cd -  amateur
12:30    berga ce –  infantil a fem
18:00    sant gabriel –  Juvenil fem

AGENDA
del 9 al 15 de noVembre

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 10 NOVEMBRE
pavelló puigverd
09:00    premini  – cb sant Josep
10:30     preinfantil  – european is
18:00     Júnior fem – cb viladecavalls

partits a fora
09:00    sant nicolau –  premini fem
09:00    cb can parellada –  premini 
10:30    cb regina carmeli –  premini 
12:30    Jesuïtes casp –  cadet 
16:00    cb esparraguera –  sots 25 

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
pavelló puigverd
09:00    mini – eb rosella
10:30     infantil – ceb sant Jordi
12:00     Júnior – cb sant pere 
18:00     sènior a – aese
19:45     sènior b – sant quirze bc

partits a fora
18:30    cb cic –  sènior fem

hOQUEI (hC Castellar)

DISSABTE 10 NOVEMBRE
pavelló Dani pedrosa
16:00    Fem – cp manlleu
17:00    prebenjamí a – Hp tona
18:00    iniciació a – bigues i riells
19:00    benjamí  – Hc sentmenat

partits a fora
11:30   cp vic –  prebenjamí b 
19:30   Hc sferic –  Juvenil a 

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
pavelló Dani pedrosa
11:00    aleví – cp taradell
12:00    sènior 2 cat  – Hp tona

partits a fora
14:00   cp manresa –  infantil 
17:15   caldes –  Juvenil b 
17:45   Hc ripoll –  sènior 1 cat 

FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 10 NOVEMBRE
partits a fora 
10:15    ripollet Fs –  benjamí b 
11:10    Franciscans 
sabadell –  aleví b 
15:40    rubí ceFs –  cadet a 
16:00    eF montcada –  sènior b 
18:10    sant andreu b. –  Juvenil a 

DIUMENGE 11 NOVEMBRE
pavelló joaquim Blume
09:00   prebenjamí a – o. Floresta
10:10     benjamí a – cerdanyola 
12:00     sènior a – sants Futsal 
16:00     infantil a – cerdanyola
17:15     aleví a – barri can calet cFs
18:30     cadet b – montmeló ae
19:45     Juvenil b – base montcada cF

partits a fora
16:00    ae montornès–  prebenjamí b 
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‘jurassic World: El regne 
caigut’ és la pel·lícula que 
es podrà veure diumenge

els diumenges de cinema continu-
en a castellar aquest proper 11 de 
novembre, a les 16.15 hores, amb 

‘Jurassic World: el regne caigut’.  és 
la nova entrega de la franquícia Ju-
rassic park. José antonio bayona 
dirigeix aquest film interpretat per 
chris pratt, bryce dallas Howard, 
James cromwell, rafe spall, toby 
Jones i Justice smith, entre d’altres.

‘Quins fogons’ es prepara 
pel fred amb unes peres al 
vi ben regades

el programa ‘quins fogons’ ens 
porta, aquesta setmana, unes 
peres al vi molt aromatitzades. amb 

aquestes postres de ben segur que 
cap dels comensals es quedarà in-
diferent. podeu veure la recepta al 
canal de youtube de l’actual, al Fa-
cebook de ‘quins fogons’, a l’insta-
gram de ‘quins fogons’ i a l’actu-
al i al twitter. 

el concert 
d’aquest quartet 
està previst per 
dissabte a la tarda

el grup macedònia, de llavor castellarenca gràcies a la feinada de dani coma, va omplir l’auditori dissabte a la tarda

Acció Musical Castellar ha progra-
mat un concert de la Tetrabrass 
BCN Ensemble per dissabte, a les 
19.30 hores, a l’Auditori Municipal 
Miquel Pont. Ells són un quartet 
de metalls format per Patrici Soler 
(trompeta),  Carles Lizondo (trom-
pa), Emili Ballari (trombó) i Francis-
co Palacios  (trombó baix). Tots qua-
tre són músics i solistes de la Banda 
Municipal de Barcelona. “A més de 
compartir la banda, també som 
amics, i com que teníem inquie-
tuds de fer música de cambra, ens 
vam ajuntar”, explica Patrici Soler, 
membre de la Tetrabrass BCN En-
semble i també professor d’instru-
ment a l’escola Artcàdia. 

latetrabrass bcn ensemble, dissabte
Els músics van néixer com a 

quartet ara fa un any i mig. “Som un 
grup de cambra i toquem música 
clàssica”, afegeix Soler. Ja han fet 
dos concerts, un a Vinaròs i, l’altre, 
a Barcelona, “on, de fet, vam pre-
sentar oficialment la formació”.  A 
Castellar faran el seu tercer concert 
i ja en tenen programats tres més. 

Es diuen Tetrabrass BCN En-
semble perquè, d’una banda, són qua-
tre, de l’altra, toquen instruments 
de metall, i a més, són de Barce-
lona. “Vam trobar-nos que no hi 
ha música composada per aquest 
tipus de grup, ja que normalment 
el que es composa és per a quintet 
de metalls”, afegeix Soler. Així, es 
fan partitures per a dues trompetes, 
un trombó, una trompa i una tuba. 
“Nosaltres hem arranjat música 
d’aquests tipus d’agrupacions”. 
La Tetrabrass interpretarà peces de 
Bernstein, Falla, Fauré, Bruckner, 
Bach, Gabrielli i Enrique Crespo, 
entre d’altres. 

Es tracta d’un concert obert a 
tots els públics, “sense afany de ser 
didàctic, sinó d’un to més seriós”, 
afegeix Soler.   El quartet de vent metall Tetrabrass BCN Ensemble actua dissabte a l’Auditori Municipal Miquel pont.  ||  cedida

Van retornar on tot va començar 
per a elles. Les fruites entonades 
del Vallès van tancar la gira per 
presentar el disc Estic contenta 
a l’Auditori Miquel Pont, l’esce-
nari on la Noa, la Mar, la Carlota, 
la Gina i l’Anna van ser selecci-
onades en el càsting de la quar-
ta generació de les Macedònia, 
entre quasi un miler d’aspirants. 
El concert d’aquest dissabte pas-
sat a la tarda va ser especial, so-
bretot per al grup.

El fet és que Macedònia actu-
ava a casa, d’on va sorgir la llavor 
del projecte gràcies a la feinada 
del castellarenc Dani Coma. Aquí, 
el grup sempre hi tindrà un gruix 
important de fans. Arrelats en la 
nostàlgia, hi ha els adeptes que 
segueixen recordant alguns dels 

les fruites que més enganxen als nens

‘Selfie’ de Macedònia amb els assistents al concert de Castellar. || cedida

himnes que van entonar durant 
la infantesa. 

Si els ho proposes, encara que 
després de tants anys hagin mudat 
radicalment de gustos musicals, 
sabran cantar amb exactitud les 
lletres antigues del grup. 

Aquests, encara que passius, 
són incondicionals gràcies als mè-
rits anteriors de la formació. I, d’al-
tra banda, a cada fornada de ma-
cedònies s’acumulen noves capes 
de fans. Ara tot just comencen a 
conèixer les darreres cançons, i 
cal seduir-los en concerts com el 
de dissabte. Són els nens i nenes 
a qui el grup va aconseguir alçar 
de les butaques amb l’última cançó 
del concert, el tema ‘Fa sol’.

Precisament, d’aquesta nova 
generació de Macedònia destaca 
el poder magnètic a dalt de l’es-
cenari. Un talent que reconeix 
el líder del grup, Dani Coma, que 

  Guillem plans

  Marina Antúnez

AUDITORI MUNICIpAL | concert

MACEDÒNIA | crònica

lloa la naturalitat amb què les cinc 
noies –que ara tot just comencen– 
afronten el directe. No es van dei-
xar intimidar per la solemnitat de 
l’Auditori.

Enmig d’un panorama en què 
txarangos, blaumuts i catarres 
s’embutxaquen transversalment 
el mercat, la música infantil se-
gueix sent una aposta valenta. Lle-
tres encomanadisses i lleugeres, sí, 
però que no renuncien al missatge, 
que ofereixen contingut adequat 
per una edat concreta.

A Estic contenta, els teus fills 
hi trobaran temàtiques tangenci-
als a les seves inquietuds. Potser 
sentiments que, si no fos perquè 
la música els dona sentit, queda-
rien a la intempèrie.

Mentre la canalla segueixi te-
nint ganes de pensar i divertir-se a 
través de la música, les Macedònia 
seguiran refugiant generacions. 
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Aquest divendres que ve, 9 de 
novembre, a les 21 hores, fina-
litza el termini de presenta-
ció de ratafies casolanes que 
optin a premi del primer con-
curs ‘L’Estevet’ de ratafia ca-
solana de Castellar del Vallès, 
organitzat conjuntament pel 
Centre Excursionista Caste-
llar, La Pedra Fina i Cal Gorina 
i que consisteix en un concurs 
que pretén fomentar l’elabora-
ció de ratafia casolana i desta-
car-ne aquelles que, segons el 
criteri del concurs, siguin con-
siderades les millors.
Encara obert fins al vespre 
d’aquest mateix divendres, 
cada concursant podrà pre-
sentar una única ratafia caso-
lana. La quantitat de ratafia serà 
d’un petricó, més o menys 1/4 de 
litre. La ratafia s’ha de presen-
tar en un envàs de vidre amb 
tap de suro. 
La beguda inclou nou verda com 
a ingredient indispensable de la 
ratafia catalana casolana. Està 
elaborada amb base d’aiguar-
dent (també s’accepten cremes 
anisades) i ha d’estar elaborada 
pel participant, ser una ratafia 
original seva.
El paisatge castellarenc ha estat 
marcat per la vinya des de fa al-
menys 2.500 anys, un paisatge 
que canviat cap a bosc des de 
l’inici de la fil·loxera. El vi cas-
tellarenc no era de gaire bona 
qualitat i la producció es desti-
nava, principalment, a la pro-
ducció d’aiguardent.
Amb l’esperit de reivindicar 
aquesta tradició de bosc i ai-
guardent s’ha promogut aquest 
concurs,  que reconeix l’afició de 
moltes persones d’aquest poble 
que, anualment, recol·lecten els 
ingredients per a l’elaboració de 
la ratafia.  || redacció

Les ratafies 
més bones, 
divendres

CONCURS | l’eSteVet

La Castellar Swing Band actuarà, 
diumenge 11 de novembre, al Calissó 
d’en Roca. Són el grup convidat per 
l’entitat SonaSwing per celebrar un 
nou vermut musical els diumenges. 
“Si el temps ho permet, farem l’ac-
tuació a la plaça, amb l’objectiu 
d’obrir l’actuació a la participa-
ció de tothom, no només als ba-
lladors que fan curset de swing”, 
diuen des de SonaSwing.  Aquesta 
és la direcció que l’entitat vol seguir, 
obrint més els balls a la població. 

Dirigida per Magí Casañas, 
l’orquestra oferirà un repertori de 
música swing, “amb estils de dife-
rents èpoques, pensat per què la 

SonaSwing convida la castellar 
Swing band al calissó, diumenge

La Castellar Swing Band actuarà diumenge, al Calissó d’en Roca. ||  cedida

  Marina Antúnez

CALISSÓ D’EN ROCA i lindY hop

gent, a part d’escoltar la música, 
pugui ballar”, explica Casañas.

La Castellar Swing Band 
ha preparat un repertori que in-
clou música de grans músics, però 
aquest cop sense balades. “Hem 
escollit temes molt adequats per-
què la gent que balla lindy-hop 
pugui gaudir amb la sessió”, afe-
geix el director. 

A l’escenari, hi haurà 3 can-
tants, i un total de 14 músics, que to-
caran instruments de totes les famí-
lies: teclats, guitarra, baix, bateria, 
vents i metall. “Hi haurà tres saxos, 
dues trompetes, un o dos trom-
bons, hi haurà els instruments 
bàsics d’una big band”.

Si la climatologia no és propí-
cia, pot ser que el concert es faci a 
l’interior. “Nosaltres ja vam actu-
ar una vegada, fa uns anys, al Ca-
lissó, i vam tocar a dins”, afegeix 
Casañas. Si el temps ho permet, o 
bé es farà a fora o bé es col·locarà 
els músics a la part chill-out i, qui 
vulgui, que balli a dintre, i qui vul-
gui, a fora.  

l’11 de novembre, 
lindy-hop per fer 
un vermut musical 
molt ballador

jordi Esteve (cajón) i jose panzano (veu i guitarra) amb ‘Rumbesia’. || cedida

CAL GORINA | concert

Cal Gorina farà el 
vermut musical 
amb ‘Rumbesia’

Diumenge, a les 12 hores, Cal Gorina 
ha previst un vermut musical amb 
‘Rumbesia’, un recital de poesia fusi-
onat amb rumba a càrrec de Jordi Es-
teve (cajón i palmas) i José Panzano 
(veu i guitarra). La parella de músics 
ja formen un grup anomenat La Últi-
ma y Nos Vamos, “en què fem rumba 

de festa, molt ballable i alegre”, diu 
Panzano. Amb el projecte ‘Rumbe-
sia’ “hem volgut musicar poemes 
que ens agraden, amb rumba més 
tranquil·leta, també”, afegeix. Es 
podran escoltar els poemes “Cançó de 
pluja”, de J. M. de Sagarra, “Corrandes 
d’exili” de Pere Quart, i poemes d’au-
tors com Miquel Martí i Pol, Carner, 
M. Abelló, Maria M. Marçal, etc. Hi 
haurà dues parts, la primera, formada 
per poemes musicats, “i una segona 
part, amb cinc cançons adaptades, 
com ‘País petit’, ‘Cançó del lladre’, 
‘Mediterráneo’, etc”. Són melodies 
que canten a la libertat, a l’amor, a la 
mort i a la tendresa, “són un cant a 
la vida”.  ||  m. a.
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L’Auditori Municipal Miquel Pont acull, 
divendres a les 20 hores, la projecció del 
DocsBarcelona del Mes Of fathers and sons, 
un interessant documental de Talal Derki, 
director que va conviure dos anys i mig 
amb la família d’un pare gihadista, Abu 
Osama, membre de l’antic front AlNursa, 
la branca d’Al-Qaeda a Síria. “Talal és un 
director de cinema sirià que va estudiar 
a Grècia i que s’ha mogut molt pel món 
islàmic”, diu Oriol Font, responsable del 
DocsBarcelona del Mes a Castellar. “Ha 
trigat dos anys a fer el documental, in-
filtrat a la família”. 

l’auditori acull la projecció ‘of fathers and sons’
el testimoni d’una 
família gihadista en 
primera persona, al 
docsbarcelona del mes

A la projecció s’ha convidat Jordi 
Llaonart, periodista, arabista i islamòleg 
que coneix bé el drama sirià perquè també 
hi va viure de jove. Hi haurà col·loqui amb 
ell després de la projecció. “Estem acos-
tumats que ens expliquin les notícies 
terceres persones, però no en són els 
protagonistes”, diu Llaonart. En el do-
cumental, “es posa el micròfon davant 
dels que agafen el rifle i s’enfronten a 
l’exèrcit dels que adoctrinen els fills en 
l’odi”, i afegeix que “la guerra ho des-
munta tot, no només el territori, es 
desfan famílies, la gent mor, i la gent 
es redirigeix cap a una altra manera 
de veure el món i parlar”. 

La pel·lícula és testimoni de com els 
fills d’Abu Osama, des de ben petits, són 
entrenats com a paramilitars per con-
vertir-se en soldats de la gihad. Els petits 
creixen sota l’empara d’un pare que creu 
profundament que la societat viu sota les 
lleis de la xaria.  || m. antúnez

LLOC 
auditori municipal 

hORA 
20 hores 

DOCUMENTAL 
‘of Fathers and 
sons’ (‘els fills 
de la gihad’)

‘Of fathers and sons’ es projecta divendres 9, a l’Auditori Municipal Miquel pont. || cedida

A l’Espai Tolà se celebrarà la 
48a Trobada Internacional de 
Col·leccionistes de Coca-Cola, 
diumenge 11. La cita s’organitza 
amb la col·laboració del Cercle 
de Col·leccionistes de Castellar 
i el Museu de l’Antoni.

A la trobada es podran 
veure i canviar plaques de cava 
“i també hi haurà plaques es-
pecials amb motius de Coca-
Cola”, diu Antoni Martínez, res-
ponsable del Museu de l’Antoni 
a Castellar. 

La trobada començarà a les 

Trobada de Col·leccionistes 
de Coca-Cola, a punt

aquest diumenge, durant tot el matí, se 
celebra la trobada per a amants del refresc

9 h i finalitzarà a les 14 h. D’entrada, 
es farà la trobada de plaques de cava 
i, més tard, la de Coca-Cola “amb la 
presència de diversos països que ja 
han confirmat la seva presencia”.  
Itàlia, França, Bèlgica, Turquia i dife-
rents províncies d’Espanya hi seran 
representats. 

“Esperem que el temps ens 
acompanyi i gaudim d’aquest dia 
festiu”, diu Martínez. L’entrada és 
gratuïta, gràcies a l’Ajuntament, que 
un any més cedeix les instal·lacions 
per a la celebració de l’esdeveniment 
gratuïtament.    || m. a.

ESpAI TOLRÀ | col·leccioniSme

Josep-ramon bach, a l’arxiu

el poeta sabadellenc 
visita el centre 
d’estudis de cas-
tellar i presenta el 
llibre ‘l’instint’

CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR | preSentació

AUDITORI MUNICIpAL | documental

Dijous que ve, 15 de novembre, el 
poeta sabadellenc Josep-Ramon 
Bach visitarà el Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història, a les 20 
hores. Bach presentarà el seu últim 
llibre, L’instint. Obra poètica 1962-1993. 

El poeta explicarà què repre-
senta per a ell editar el llibre, -és el 
primer volum de l’obra completa 
que prepara. Comentarà com es veu 
l’obra personal amb la perspectiva 
del temps. Entre els anys seixanta i josep-Ramon Bach. || cedida

noranta van passar moltes coses al 
país, a Sabadell, a Castellar del Va-
llès, etcètera.

A més de presentar l’obra, a l’ac-
te també es llegiran poemes de Bach 
que parlen de Castellar. “Perquè ens 
aviven els records i ens emocionen, 
però, sobretot, perquè ens ajuden 
a repensar una època difícil d’as-
sumir”, comenten els organitzadors.  

L’objectiu és, també, engres-
car l’audiència a la lectura del llibre 
L’instint “i encarar-lo amb una mica 
de perspectiva”. L’acte és gratuït.

El Centre d’Estudis prepara 
una sèrie de presentacions de llibres 
i enceta diverses de exposicions. “La 
idea es que, al Centre, com a part 
de la divulgació de la cultura local, 
s’hi facin altres activitats que van 
més enllà de les estrictament his-
tòriques”.   || m. antúnez
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cultura

L’escultora castellarenca Mar Hernàndez ha guanyat el primer premi del Concurs d’Escultura Sebas-
tià Badia, organitzat pel Casino de Caldes, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i en què hi col.laboren ARTSgrup i Acció Cívica Calderina. Així es va fer públic diumenge passat. Per 
Hernàndez, aquest guardó “és un impuls a l’hora de pensar en més feina en la meva vessant d’es-
cultora, que últimament tenia adormida”.  Josep M. Cadena i Albert Badia, fill de l’escultor Sebastià 
Badia, van fer entrega del premi, obert a tothom i amb possibilitats per a dues discilplines: escultura i 
pintura. “També hi ha una categoria de pintura ràpida que es va fer durant el mateix dissabte”.  

L’escultura de la Mar és una terracota. Es tracta d’un apunt de model al natural, “que crec que 
vaig fer durant el meu any a Tàrrega”.  Hernàndez ha estat guanyadora per segona vegada, ja que 
l’any passat també va rebre el premi. “Són obres que es presenten de forma anònima i hi ha un jurat 
que les puntua”. L’obra passa ara a mans del Casino de Caldes. Mar Hernández és l’autora, entre d’al-
tres, de l’escultura la “Dona Acollidora”, a Castellar, i “Prendre les aigües”, a Caldes de Montbui.  ||  m. a.

ESCULTURA | concurS SebaStiÀ badia

Una obra de Mar Hernàndez, premiada

ASAC | diada

Sardanes balladores i engrescadores 
a la 42a diada de castellar del Vallès

la jornada d’aquest dissabte a l’espai tolrà va aplegar al voltant de 
dues-centes persones de diferents municipis de catalunya

Al voltant de dues-centes persones van 
ser a la 42a Diada Sardanista d’aquest dis-
sabte a la tarda a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà. L’agrupació castellarenca valora 
molt positivament l’assistència a la cita, 
que atraure gent d’arreu de Catalunya.

Durant gairebé quatre hores, la 
Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i 
la Jovenívola de Sabadell van posar mú-
sica a aquesta cita, en la qual es van ba-
llar fins a 17 sardanes.

Com és habitual a les diades cas-
tellarenques, la jornada va estar carac-
teritzada per peces engrescadores, tal 

com expressa el president de l’associació, 
Joan Ventura: “La gent va gaudir molt, 
deia que el programa és molt ballador. 
I això és el que busquem a l’hora de fer-
lo, que la gent suï i es cansi”.

Evidentment, tampoc hi van faltar 
les peces típiques que il·lustren la tradi-
ció sardanista a la vila, entre les quals 
Un somriure encisador,  de J. Làzaro; Els 
de Castellar,  de F. Mas Ros; Sardanes a 
Castellar, de J.J. Beumala; o Castellar, 
perla del Vallès, de R. Vilà. La peça con-
junta que van interpretar les dues cobles 
va ser Al·legoria, de J. M. Albertí.

La gran afluència de la diada va ser 
de sardanistes provinents “des d’Artesa 
de Segre fins a Sant Feliu de Guíxols, 
a més dels d’aquí de Castellar”, expli-
ca Ventura. “Estem molt contents de la 
quantitat de gent que va venir”, afegeix. 
Tampoc va voler-se perdre la cita el pre-
sident de la Confederació Sardanista de 
Catalunya, Joaquim Rucabado. Per arro-
donir la jornada, a més, entre els assis-
tents es va repartir coca i mistela.

Com a novetat, enguany es va ofe-
rir servei de bar, a càrrec del Calissó d’en 
Roca.  ||  guillem plansLa 42a Diada va aplegar dues-centes persones a l’Espai Tolrà. || cedida

Obra premiada al Concurs d’Escultura Sebastià Badia. || cedida
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DESTAQUEM EXpOSICIONS

agenda del 9 al 18 de novembre de 2018

DIVENDrEs 9
de 9 a 14 h - jORNADA
“Els biofertilitzants i experiències 
en agricultura regenerativa”
Sala lluís Valls areny d’el mirador
organització: inS castellar

20 h - pROjECCIÓ
DocsBarcelona del mes: 
Of Fathers and Sons
+ info.: pàg 8 

de 20 a 22 h - MúSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

21 h - pROpOSTA
1r Concurs de Ratafies 
Casolanes “L’Estevet”
local del cec
org: cal Gorina, la pedra Fina i 
centre excursionista de castellar

DIssaBtE 10
11.30 h - CONTES
Once upon a time amb 
pES Castellar
ludoteca municipal
org: idiomes castellar i ludoteca 
municipal

19.30 h - CONCERT
Tetrabrass BCN Ensemble
+ info.: pàg 8 

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Tempo
Sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

DIUMENGE 11
de 9 a 14 h - pROpOSTA
48a Trobada de col·leccionistes 
de la Coca-Cola
recinte Firal de l’espai tolrà
organització: cercle de 
col·leccionistes de castellar

12 h - MúSICA
SonaSwing al Calissó Vermut, 
amb Castellar Swing Band
plaça calissó
org.: SonaSwing i calissó d’en roca

12 h - pROpOSTA
Vermut: Rumbesia, recital de 
poesia fusionat amb rumba
cal Gorina
organització: cal Gorina

16.15 h - CINEMA
jurassic World: El regne caigut
+ info.: pàg. 23

18 h - BALL
Ball a càrrec del Duet Dextre
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.45 h - CINEMA
ha nacido una estrella
+ info.: pàg. 23

DILLUNs 12
17.30 h - pROpOSTA
“Geometria amb bombolles de 
sabó”, a càrrec d’Anton Aubanell
acte d’inauguració de la Setmana 
de la ciència 2018
Sala d’actes d’el mirador
organització: el mirador

17.30 h - TALLERS
Setmana de la Ciència
+ info a www.castellarvalles.cat/
setmanadelaciencia
el mirador
organització: el mirador

DIMarts 13
17.30 h - TALLERS
Setmana de la Ciència
+ info a www.castellarvalles.cat/
setmanadelaciencia
el mirador
organització: el mirador

DIMECrEs 14
08 h - SORTIDA
“Dimecres sortim a caminar”. 
+ info.: pàg. 22 ( “destaquem”)

9.30 h - CAMINADA SALUDABLE
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

17.30 h - TALLERS
Setmana de la Ciència
+ info a www.castellarvalles.cat/
setmanadelaciencia
el mirador
organització: el mirador

19 h - TALLER
“Els xacres. Aprèn a equilibrar 
l’energia del teu cos per viure una 
vida molt més saludable i plena”
a càrrec de laura Garcia, psicòloga, 
i Sílvia Gallego, terapeuta holística
casal catalunya
organització: tothicap

DIJoUs 15
17.30 h - TALLERS
Setmana de la Ciència
+ info a www.castellarvalles.cat/
setmanadelaciencia
el mirador
organització: el mirador

20 h - pROpOSTA
Castellar vist per en josep-
Ramon Bach
+ info.: pàg.8

21.30 h - MúSICA
jam session al Calissó
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DIVENDrEs 16
de 20 a 22 h - MúSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

21 h - CINEFÒRUM
Lucky
auditori municipal
org.: club cinema castellar Vallès

DIssaBtE 17
11.30 h - pROpOSTA
L’hora del Conte infantil, 
amb Artcàdia
calissó d’en roca
organització: biblioteca municipal 

11.30 h -  pROpOSTA
juguem en família: juguem amb 
instruments penjants
ludoteca municipal
org.: ludoteca les 3 moreres

16.30 h - pROpOSTA
Celebrem el DUDI (Dia Universal 
dels Drets dels Infants)
pl. de cal calissó
org.: colònies i esplai xiribec

17.45 h - BALL
Festa Country
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

20.30 h - TEATRE
Sopa de pollastre amb ordi, 
de La perla 29
auditori municipal
organització: ajuntament

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
Sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

DIUMENGE 18
12 h i 16.30 h - CINEMA
Smallfood
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec del Duet Dava
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18 h – pROpOSTA
Monòlegs científics. històries ci-
entífiques per difractar-se de 
riure, a càrrec de Big Van Ciència
acte de cloenda de la Setmana de la 
ciència 2018
Sala d’actes d’el mirador
organització: el mirador

18.45 h - CINEMA
Formentera Lady
auditori municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès

“Dimecres sortim a caminar”
dimecres 14 · 8 h · local del cec

dimecres que ve, el centre 
excursionista de castellar inicia unes 
excursions pel rodal que s’aniran re-
petint, un cop al mes, resseguint di-
ferents itineraris. amb el nom de 
“dimecres sortim a caminar”, les sor-
tides estan guiades pel castellarenc 
soci Francesc soto. aquest dimecres, 
és previst la sortida a les 8, des del 
local del centre. per anar fins a la Font 
de la Feixina, Font del gurri, puig de la 
creu, i tornar. en total, són uns 10 qui-
lòmetres de recorregut total. no cal 
inscripció.

“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

exposició: “Amb A d’Astrònoma”
del 12 al 15 de novembre, de 10 a 20 h a l’espai 
sales d’el mirador
organització: el mirador

“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, el dimecres a les 12.30 h
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TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · osb  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
diVendreS 9 pERMANYER 
diSSabte 10 CATALUNYA 
diumenGe 11 YANGÜELA
dillunS 12 EUROpA
dimartS 13 CASTELLAR 
dimecreS 14 CATALUNYA 
diJouS 15 CASANOVAS 
diVendreS 16 ROS
diSSabte 17 pERMANYER 
diumenGe 18 pERMANYER

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

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

“Crec que les ciutats i els pobles no existeixen del tot fins que algú els escriu”
Xuan Bello

@dr.nectus @edunardu @arnaucabeza
montserratina posta de sol cotxe clàssic

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’hISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

La imponent imatge de l’església des del Brunet. Veiem el puig de la Creu força pelat, on s’hi des-
taca el Primer Turó. A la dreta, el Pujalet amb el seu rocam i les feixes ben graonades fins baix els 
horts. Una filera d’arbres esporgats fins dalt, a ben segur perquè no fessin ombra a les hortes. En 
primer terme, la petita plana amb la bassa de les Granotes i el caminet que baixa des de les Bas-
setes, amb el petit rec pel regadiu. || text: albert antonell || Fons: Joan rocavert argelagués  || ar-

xiuHistoriacastellar@gmail.com ||  Facebook.com/arxiuHistoria 

Església parroquial de Sant Esteve (2), vers 1920

penúltima

Maria Bellmunt Motilla
86 anys · 07/11/2018
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la contra

Eulàlia Vilarasau

Anem cap a una 
atenció més centrada 
en la persona

Psicòloga i directora de la Fundació de l’Obra Social Benèfica l’
a

c
t

u
a

l
S’ha estrenat com a responsable de la Fundació de 
l’OSB just en el moment que la institució compleix 90 
anys d’història.  Coneix fil per randa la residència, ja que 
hi va començar a treballar com a auxiliar fa 35 anys

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
treballadora
Un defecte que no pots dominar?
tinc pressa per arribar als objectius
Una persona que admires?
la meva àvia remei
Un color
blau
Un animal?
la balena
Un llibre?
‘poemas’ de Hannah arendt
Un intèrpret?
ludovico einaudi i david bowie
Una pel·lícula?
‘la vida secreta de las palabras’ d’i.coixet
Un lloc per descobrir?
la terra del Foc
Una passió?
la  música
Un comiat?
a reveure

”

“

· La teva història amb l’OSB és 
com un anar i venir?
Doncs sí, i una mica per casualitat. 
El meu primer pas per l’Obra Social 
va ser en un moment de necessitat 
de trobar feina i va ser de cuidado-
ra. No havia estudiat res per ser au-
xiliar. Ara la cura i les persones han 
canviat molt .

· però hi va haver un moment en 
què vas decidir marxar?
A l’OSB, em vaig adonar que m’agra-
daven les relacions personals. Però 
tenia un horari que era molt dolent, 
era rotatiu i tenia una criatura petita. 
L’ambient laboral era molt maco i va 
quedar com una amistat amb l’equip, 
que vam comenzar des de zero. Però 
vaig voler marxar a una altra banda 
per conciliar la meva vida personal. I 
me’n vaig anar a treballar a una em-

presa de logística de Sabadell com a 
administrativa. Vaig estar-m’hi uns 
vuit anys.

· però de nou el tema de la con-
ciliació familiar amb la feina...
Sentia que podia fer altres coses. La 
gent em deia que em dediqués al món 
comercial, encara que jo pensava 
que em faria molta vergonya anar a 
vendre. Vaig arribar a un acord amb 
l’empresa i me’n vaig anar a l’atur per 
preparar-me per fer de comercial. I 
em vaig crear l’oficina a casa.

· I com va venir la decisió de fer 
la carrera de psicologia?
Al ser els fills més grans, vaig pen-
sar que al matí podia dedicar-me a 
l’oficina i  a la tarda estudiar. Vaig in-
terrompre els estudis i tenia l’espi-
neta clavada de poder anar a la uni-
versitat. Vaig apuntar-me a l’Escola 
d’Adults i sense adonar-me ja em van 
dir d’apuntar-me a les proves d’ac-

cés.  Però havia de dir quines carre-
res volia fer.

· Quina va ser la teva tria?
Vaig pensar antropologia, treba-
lladora social o psicologia. Em vaig 
decidir per psicologia. Al final vaig 
aconseguir entrar-hi i ho vaig fer amb 
molta il·lusió. M’hi vaig posar de ple i 
el darrer any em vaig especialitzar en 
neuropsicologia, gent gran, psicolo-
gia social i recursos humans.

· per què vas escollir gent gran?
Per la meva àvia, que tenia una de-
mència vascular. Era la meva pa-
drina, m’havia cuidat molt i era una 
dona que tota la vida havia estat 
una gran emprenedora. Al final de 
la seva vida, vaig tenir ocasió de te-
nir-ne cura i vaig pensar que podia 
tirar per aquí. No tenia res a veure 
amb el món comercial, però sí amb 
la dignitat de les persones i, sobre-
tot, amb la gent gran.

· per tant, vas tornar a l’OSB?
Vaig començar a picar porta treba-
llant com a auxiliar. El que feia eren 
substitucions a l’estiu i al Nadal. Quan 
vaig acabar la carrera, seguia com 
a auxiliar, però ja em van donar la 
plaça. I després, al faltar la psicòlo-
ga, em van oferir la plaça. Al cap d’un 
any, al marxar l’anterior directora, 
em vaig proposar per fer de directo-
ra. En tot cas, no sabia que acabaria 
aquí, a l’OSB, perquè tenia en ment 
muntar alguna cosa.

· A part del tema familiar, per què 
t’apassiona tant la gent gran?
Perquè hi ha molta feina per fer. De 
fet, s’està començant a formar en el 
sentit  de donar dignitat a les per-
sones que estan molt deteriorades 
cognitivament. Ens estem adonant 
des de la psicologia que es pot es-
tablir una comunicació emocional, 
que no racional, amb aquestes per-
sones, gràcies a totes les teràpies al-

ternatives no farmacològiques amb 
una vessant científica comprovada 
al darrere. Abans, les persones en-
traven a la residència amb un diag-
nòstic, un historial mèdic i, segons 
el que tenien, medicació i nets i po-
lits i ja està. Anem cap a un paradig-
ma amb una atenció més centrada 
en la persona. Les persones són sin-
gulars, tenen una història de vida i  
a l’hora de venir aquí hem de mirar 
que sigui tan semblant com es pugui 
a casa seva i ajudar la família al fet 
que aquest despreniment no sigui 
una cosa radical. Primer de tot, que 
els familiars estiguin tranquils, que 
els usuaris estan en bones mans, i 
ajudem els parents perquè no se sen-
tin culpables. Encara que una perso-
na gran no estigui bé cognitivament, 
podem detectar que pot fer coses per 
si mateixa, tot i  que no ens ho digui. 
Per exemple, si aquesta persona té 
l’hàbit de vestir-se, això no vol dir que 
no ho pugui fer.  

  jordi Rius


