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Setmanari d’informació local

Aquest novembre 
s’han triplicat les 
pluges de fa un any

El meteòric ascens 
dels Capgirats: colla de 
7 amb 5 anys de vida

actualitat| p03 cultura | p18

Dani pedrosa amb el dibuix del ‘samurai’ que l’ha acompanyat durant tota la seva carrera esportiva al món del motor, en una imatge d’aquesta temporada al circuit de Silverstone. || repsol media

Ets llegenda
Dani Pedrosa va dir adeu a la competició 
de Moto GP diumenge passat a València

EsPorts | p13
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tema de la setmana

La temporada boletaire 
d’aquest 2018 és prolífica. 
Va començar amb bon peu, a 
l’agost, a les zones més altes del 
país, i va seguir al prelitoral i li-
toral, i a la plana. És cert que hi  
va haver un parell de setmanes 
d’incertesa, quan la pluja era 
tan generosa que faia malbé el 
bolet tot just néixer, però les 
temperatures i les ullades de sol 
han afavorit una segona tonga-
da de bolets al costat de casa. I 
cada dia, nombrosos boletaires 
omplen cistells de rovellons, lle-
negues negres i blanques, fre-
dolics, rossinyols, trompetes 
de la mort, camagrocs, becs de 
perdiu i llengua de bou, entre 
d’altres varietats. Un goig. I si 
la meteorologia no fa la guitza, 
sembla que la temporada enca-
ra s’allargarà unes setmanes 
més. Enguany, el plaer de co-
llir força bolets no és en mans 
de només d’uns pocs i experts, 
sinó a l’abast de tothom, també 
dels que en som aficionats, dels 
pacients i dels impacients. La 
bona temporada boletaire ens 
farà, de ben segur, treure la pols 
a més d’un llibre de receptes de 
‘Cuina del bolet’ i acabarem, 
com ja és costum, amb el bolet 
al plat.  || m. antúnez

Cistells plens 
de bolets, al 
costat de casa

boletS | tEMPoraDa

El 2018 ha vingut carregat d’aigua. 
A excepció del mes de setembre, la 
resta de mesos de l’any ha plogut per 
sobre de la mitjana, segons es té cons-
tància a l’estació meteorològica de 
Cal  Botafoc. Fins ara, el 1996 havia 
estat l’any més plujós a Castellar del 
Vallès dels últims 28 anys, des que 
es va posar en marxa l’estació me-
teorològica de Cal Botafoc, el 1991. 
Concretament, el 1996 van ploure 
1.082 litres per m2.  “És molta pluja 
si tenim en compte que la mitja-
na a Castellar és de prop de 650 li-
tres per m2. Aquest any, sense que 
hagi acabat, hem superat els 1.050 
litres. De moment, és el segon any 
més plujós d’aquests 28 anys de re-
gistres que tenim, però podria ser 
que en el que queda d’any s’acabés 
superant aquesta xifra”, explica 
Jordi Moré, meteoròleg de L’Actual.  

Així, novembre ha estat un mes 
especialment passat per aigua. A 
hores d’ara, novembre acumula 116 
litres per m2. Si ho comparem amb 
2017, el novembre de l’any passat van 
ploure 22 litres per m2, mentre que la 
mitjana de pluja d’aquest mes és de 
59,2 litres per m2.

Cal destacar que el 15 de no-
vembre passat Castellar del Vallès 
va viure un episodi de ruixats inten-
sos que van deixar a la vila 67 litres 
per m2. Amb tot, “no és una xifra 
de rècord” perquè, tal com explica 
Moré, és més habitual del que pot 
semblar.  Durant el 2018, s’han pro-
duït episodis de pluja intensa en què 
s’han acumulat més de 60 litres al 
dia. Aquest és el cas del 5 de juny de 
2018, quan van ploure 68 litres per 
m2. “Si anem als registres trobem 

Novembre passat per aigua
En el que portem 
de mes ha plogut 116 
litres per m2, prop de 
90 litres més que 
el novembre de 2017

 Rocío Gómez 

valors de més de 100 litres en un 
dia”, puntualitza Moré. 

D’altra banda, segons indiquen 
les dades de l’estació meteorològica 
de Cal Botafoc, el mes més plujós de 
l’any ha estat octubre, amb 128 litres 
per m2, i el més sec ha estat juliol, amb 
50 litres per m2. El segon mes més sec 

Cistell de bolets collits el cap de 

setmana a Castellar. || j.aVellaneda

el cabal del riu Ripoll al seu pas per la zona del boà, fa uns dies. || Cedida

ha estat setembre, amb 54 litres m2.
Tanmateix, cal tenir en compte 

que la pluja del 2018 arriba precedi-
da d’anys secs amb tardors eixutes. 
“Fa tres anys vam registrar l’any 
més sec des que es tenen dades a 
Cal Botafoc”, recorda el meteoròleg. 
“Tres anys després estem a punt 

de viure l’any més plujós”, remarca. 
En aquest sentit, Moré apunta que la 
variabilitat és una de les característi-
ques del clima mediterrani.  “Els úl-
tims tres anys teníem un dèficit de 
pluja important. Havíem encadenat 
tres anys consecutius amb precipi-
tacions per sota de la mitjana, i per 
tant, aquest excés de pluja és una 
bona notícia”, constata Moré.

el puig de la creu, a les fosques 
L’episodi de ruixats intensos del 15 
de  novembre va provocar estralls a 
diversos punts de la vila, com les ur-
banitzacions Airesol D o Can Font, 
que van patir afectacions al submi-
nistrament elèctric, i també l’ermita 
del Puig de la Creu. Segons ha pogut 
saber L’Actual, els parallamps no van 
funcionar correctament malgrat que 
es van reparar l’agost passat, després 
dels efectes d’una tempesta elèctrica. 
En aquesta ocasió, els llampecs han 
fet malbé la instal·lació elèctrica de 
plaques solars del Puig de la Creu.  
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Dades facilitades per l’estació de Cal botafoc  || Unitat disseny ajUntament

Comparativa de pluja acumulada a Castellar
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actualitat mobilitat

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha construït recentment dues passe-
res de pedra a Can Barba i al Boà, que permetran que es pugui creuar el riu 
Ripoll a peu més fàcilment. Les noves estructures estan situades al costat 
dels guals de formigó per a vehicles i han suposat una inversió de 18.600 
euros. La intervenció, que ha anat a càrrec de l’empresa castellarenca Na-
turalea, s’ha basat en la col·locació de blocs de pedra d’escullera plana, que 
permeten travessar el riu sense dificultats. Aquesta és una proposta “que 
no requereix de grans intervencions a la llera i que es fa amb la màxi-
ma integració paisatgística”, segons s’assenyala a la memòria tècnica del 
projecte constructiu.

Els blocs de pedra utilitzats s’han col·locat sense lligant, de manera 
que el conjunt no és monolític i obstaculitza al mínim el pas de l’aigua. L’es-
tabilitat de les pedres es deu principalment al pes dels propis esculls i al seu 
ancoratge amb altres pedres enterrades a una profunditat adequada per-
què no es descalcin a causa de l’erosió del llit. Les pedres de les noves passe-
res tenen una superfície plana d’uns 40 per 40 centímetres, fet que permet 
que les persones puguin romandre estables amb els dos peus dins la matei-
xa pedra. La mida de les pedres, que s’han col·locat amb mitjans mecànics, 
s’ha calculat en base a la tensió d’arrossegament del curs fluvial. 

D’altra banda, l’Ajuntament té previst que en les properes setmanes 
pugui iniciar-se l’arranjament de 3,1 quilòmetres del camí del riu, des de Can 
Barba fins a final del terme municipal, al límit amb Sabadell. Aquesta actu-
ació té un pressupost de 44.000 euros i compta amb un ajut de la Diputació 
de Barcelona.   ||  redaCCió

Dues passeres de pedra al 
Ripoll a Can Barba i al Boà

Una de les noves passeres de pedra, en aquest cas, a la zona del boà. || ajUntament

AJUNtAMeNt | MEDi aMbiENt DipUtACió | bV-1249

La Diputació de Barcelona iniciarà 
dilluns que ve, 26 de novembre, les 
obres d’eixamplament del pont de 
Sant Feliu del Racó que creua el riu 
Ripoll al punt quilomètric 2,1 de la 
carretera BV-1249. Els treballs tin-
dran una durada prevista de tres 
mesos i suposaran, com a principal 
afectació, el tall d’un carril de cir-
culació en aquest punt. Així, s’habi-
litarà un pas alternatiu al trànsit de 
vehicles que es regularà mitjançant 
la instal·lació de semàfors. Amb tot, 
les obres no afectaran el recorregut 
de la línia de bus C4 (que connecta 
Castellar del Vallès amb  El Balcó de 
Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó), 
que podrà continuar fent el seu re-
corregut habitual.

La intervenció s’emmarca dins 
un contracte de conservació d’ele-
ments de superestructura en ponts 
de la Xarxa Local de Carreteres de 
la Diputació de Barcelona. Les tas-
ques previstes són, d’una banda, la 
instal·lació d’un nou sistema de con-
tenció de vehicles d’ampit metàl·lic 
que substituirà l’existent a fi d’ade-
quar-lo a la normativa vigent. D’altra 
banda, s’ampliarà el tauler del pont 
amb vorera, cosa que facilitarà el pas 
de vianants i bicicletes.
L’horari de les obres serà de dilluns a 
divendres, de 8 a 18 hores. També es 
treballarà puntualment alguns dis-
sabtes, en funció de les necessitats, 
de 8 a 13 hores. Pel que fa al període 
nadalenc, s’actuarà els dies 22, 27, 28 
i 29 de desembre i del 2 al 5 de gener, 
ambdós inclosos.  ||  redaCCió

Dilluns s’inicien 
les obres per  
eixamplar el pont 
de Sant Feliu

L’Asemca, organització patronal 
dels polígons de Castellar, ha or-
ganitzat aquest dilluns, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i 
el suport de Comerç Castellar, 
un acte per presentar el ‘Ma-
nifest per l’accés de Castellar 
a les Ronda Nord i Ronda Va-
llès de Sabadell’, que serà llegit 
pel president, l’empresari local 
Jordi Batet. La reivindicació ha 
anat prenent força en les darre-
res setmanes, després que la Ge-
neralitat donés a conèixer dues 
alternatives de connexió direc-
ta entre la C-58 i Castellar -per 
Can Deu o per Colobrers- i que la 
decisió ha de passar per l’Ajun-
tament de Sabadell, que encara 
no s’ha posicionat. 

Justament, un dels punts 
claus del manifest interpel·la 
l’Ajuntament de Sabadell a cer-
car consensos interns i que optin 
per una de les dues alternatives 
que hi ha sobre la taula. En paral-
lel, els promotors del manifest 
també demanen a la Generali-
tat que posi els mitjans necessa-
ris per desencallar la construc-
ció d’aquesta infraestructura -la 
Ronda Nord- molt necessària per 
a Castellar, però també per a Sa-
badell, segons ha defensat el pre-

Presentació del Manifest 
per l’accés de Castellar 
a les Ronda Nord i Vallès

Manel larrosa serà un dels ponents. || arxiU

ASeMCA | iNfraEstructurEs

sident d’Asemca, Jordi Batet.
La trobada, que compta amb 

el suport del món patronal vallesà 
(Cambra de Comerç, CIESC, Gremi 
de Fabricants, Centre Metal·lúrgic i 
PIMEC), tindrà lloc a la sala d’actes 
a les 19.30 hores i també comptarà 
amb la ponència de l’arquitecte sa-
badellenc i membre de FEM Vallès 
Manel Larrosa, que parlarà sobre el 
Quart Cinturó i l’enllaç de Castellar 
del Vallès amb Sabadell i la C-58. Fi-
nalment, s’ha previst una interven-
ció de cloenda a càrrec de l ‘alcalde 
de la vila, Ignasi Giménez.

Els organitzadors pretenen 
aconseguir el màxim de suport per 
part del món empresarial, però 
també del món dels comerços i dels 
més amplis sectors sindicals i polí-
tics.  ||  redaCCió

la sala d’actes d’El Mirador acollirà 
dilluns la trobada, que compta
amb el suport de les patronals vallesanes
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La ciutadania empadronada a Caste-
llar del Vallès, les entitats i grups es-
tables inscrits al registre municipal i 
el Consell d’Infants de la vila podran 
presentar fins al 18 de gener les seves 
propostes d’inversió en el marc del 
procés “Box Populi” de pressupos-
tos participatius 2019. Així, doncs, 
l’Ajuntament engega aquesta set-
mana la quarta edició consecutiva 

s’obre el període de presentació de 
propostes d’inversions per al 2019

la presentació dels pressupostos participatius de l’edició del 2017. || q. pasCUal

d’una iniciativa dotada enguany no-
vament amb 200.000 €. 

Com ja va succeir en l’edició an-
terior, les propostes s’agruparan en 
dues categories diferenciades: una 
dotada amb 150.000 euros per a pro-
jectes d’inversió localitzats al nucli 
urbà i una altra dotada amb 50.000 
euros per a projectes d’inversió lo-
calitzats a Sant Feliu del Racó i a les 

urbanitzacions. En tots els casos, les 
propostes presentades no podran 
superar l’import màxim de 50.000 
euros, IVA inclòs.

Les propostes es podran pre-
sentar, d’una banda, omplint el for-
mulari que s’ha habilitat a la pàgina 
web municipal (www.castellarvalles.
cat/boxpopuli). Al mateix apartat del 
web també es podrà descarregar una 
fitxa que es pot lliurar degudament 
emplenada al SAC, que també dispo-
sarà de fitxes normalitzades per faci-
litar a qui les sol·liciti. Les propostes 
que es presentin podran referir-se a 
qualsevol tipus d’actuació que formi 
part del capítol d’inversions, és a dir, 
d’una despesa destinada a la compra, 
construcció o rehabilitació d’elements 
que siguin perdurables en el temps.  
Una vegada finalitzat el termini de 
presentació, els mateixos serveis tèc-
nics municipals seran els encarregats 
d’avaluar-ne la viabilitat entre el 21 de 
gener i el 15 de febrer. En una audièn-
cia pública prevista el 14 de març es 
faran públiques les propostes selec-
cionades. Les propostes preescolli-
des es podran votar a partir del  19 
de març i fins al 23 d’abril. 

pARtiCipACió | PrEssuPostos ParticiPatius 2019

El president de la Diputació, Marc Castells, va signar dilluns passat amb 
l’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, un crèdit de 350.000 euros 
que es destinarà a inversió d’aquest 2018. Gràcies al conveni existent entre 
la Diputació de Barcelona i el Banc Sabadell, els ajuntaments poden obte-
nir una línia de préstecs per a inversions a un tipus d’interès preferencial. 
En total, a més de la signatura amb Castellar, dilluns la Diputació va signar 
crèdits amb dotze ajuntaments més per valor de gairebé 28 milions d’euros. 
L’any 2016 es va firmar l’acord entre la Diputació de Barcelona i el Banc Sa-
badell que permet impulsar el Programa de Crèdit Local, fruit del procés 
de selecció d’entitats realitzat durant el mateix any. El programa permet 
als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades reduir els costos 
financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions. Així, 
les entitats locals també poden acollir-se a operacions de préstecs a llarg 
termini, a actuacions relacionades amb millores a la tresoreria i a línies de 
préstecs pont per a inversions finançades amb subvencions.  || redaCCió

Crèdit amb la Diputació 
de 350.000 euros

fiNANCeS | aDMiNistració

l’alcalde de Castellar i el president de la Diputació en la signatura. || dipUtaCió

actualitatfinances
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actualitat política

Castellar En Comú vol mostrar el seu suport a la mobilització del profes-
sionals de la sanitat, que han anunciat aturades parcials del servei del 
26 al 30 de novembre. Per als comuns, l’atenció primària pateix “la de-
satenció absoluta” per part del Departament de Salut, i responsabilit-
zen la consellera d’ERC Alba Vergés i el director gerent de l’Institut Ca-
talà de la Salut, Josep Maria Argimon, de la situació actual. En aquest 
sentit, emplacen ERC de Castellar “a convidar la seva consellera a vi-
sitar el CAP de Castellar i escoltar les reivindicacions tant del perso-
nal sanitari com de la ciutadania”. En aquest sentit volen recordar que 
les conseqüències de la política sanitaria “les pateix la ciutadania, amb 
temps d’espera per rebre atenció superiors als 5 dies -i, en la majoria 
dels casos, entre dues i tres setmanes-, quan el temps d’espera per ser 
atès no hauria de ser superior a 48 hores”.
D’altra banda, els comuns també es volen adherir a la moció que Som de 
Castellar-PSC portarà al Ple aquest mes de novembre que dona suport 
a la mobilització convocada pels metges i especialistes. 

CAStellAR eN CoMÚ | saNitat

Els comuns donen suport a la vaga 
de metges de la setmana que ve

bReU

Una setantena de persones, segons 
els organitzadors, de diferents sen-
sibilitats dins de l’independentisme, 
entre les quals diversos represen-
tants d’entitats i àrees residencials 
de Castellar, van assistir a la Prime-
ra Assemblea de Junts per Castellar, 
convocada a l’edifici del Mirador diu-
menge passat al matí. La reunió va 
servir per treballar en el programa 
electoral que la formació presenta-
rà als comicis municipals de maig, el 
primer repte polític al qual s’enfron-
ta Pau Castellví.

Per a Junts per Castellar, l’as-
semblea de caràcter obert va re-
presentar un pas més per acostar 
a la ciutadania el projecte en el qual 
treballa el nou alcaldable des de fa 
7 mesos. En aquest sentit, Castell-
ví va proposar un acte que aplegués 
diferents perfils ideològics dins de 
l’independentisme, amb l’objectiu 
d’elaborar un programa electoral tan 
divers com es pugui. En referència a 
aquesta primera assemblea, el líder 
polític destaca el poder de convocatò-
ria: “Va ser un èxit des del punt de 
vista d’aconseguir que molta gent 
que feia temps que no estava acti-
va en política vingués. I van venir 
des de joves que tot just posen el 

Junts per castellar acosta la 
seva proposta a la ciutadania
Pau castellví, cap de llista de la formació, afirma que el seu projecte 
“il·lusiona perquè comença preguntant a la ciutadania”

pau Castellví amb alguns dels assistents a la trobada que es va fer a el Mirador. || q.p.

seu primer peu en política fins a 
un senyor de 93 anys que tenia 
il·lusió per canviar el govern de 
Castellar i fer un poble amb mi-
llor mobilitat”.

Els assistents, repartits en sub-
grups, van treballar tres polítiques 
sectorials: ‘Persones’, ‘Entorn’ i ‘Tre-
ball’. L’objectiu de reflexionar sobre 
aquestes tres matèries va ser identi-
ficar el potencial del poble, els seus 
problemes i plantejar-hi solucions. 
Aquest exercici suposarà deures per 
a Junts per Castellar, que haurà d’ela-

 Guillem plans

borar el programa electoral donant 
resposta a aquests reptes.

“És un projecte que il·lusiona 
perquè comença preguntant als 
veïns quins són els seus proble-
mes, i planteja solucions consul-
tant a les persones que pateixen 
aquests problemes. A vegades, els 
polítics cauen en l’error de pensar 
que saben més que el propi usu-
ari. I és un error que nosaltres 
volem remeiar. El primer que fem 
és consultar”, conclou el candidat 
Pau Castellví. 

ASSeMbleA | ElEccioNs MuNiciPals

L’Assemblea Llibertària està de 
celebració aquest cap de setma-
na. En concret, els llibertaris com-
memoren el seu tercer aniversari 
de vida i han previst un programa 
d’actes per al dissabte que es de-
senvoluparà a Cal Gorina. Carlos 
Murcia, membre de l’Assemblea 
Llibertària, explica que els actes 
previstos per dissabte són neces-
saris perquè tracten temes pocs 
populars i dels quals es desconei-
xen tots els detalls.  

A partir de les 19.30 hores 
s’ha previst la xerrada ‘Cumpli-
endo condena. Mitos y realidades 
sobre la vida en prisión’, que anirà 
a càrrec de Laura Delgado, inves-
tigadora del Departament de Dret 
Penal i Criminologia de la UNED. 
En el cas de la xerrada, Murcia ex-
plica que la imatge que s’ofereix en 
aparença respecte a les presons, 
en la majoria dels casos, no és la 
imatge real:  “El model peniten-
ciari actual és més de càstig i no 
d’inserció social”. 

A més, es donarà a conèi-
xer la campanya ‘Apostasia. Do-
na’t de baixa de l’Església’. La 
campanya està plantejada com 
una iniciativa per oferir conei-
xement als ciutadans sobre com 
poder donar-se de baixa de l’Es-
glésia a partir d’un senzill tràmit. 
“La majoria de la gent es bate-
ja per temes culturals i no per 

L’Assemblea Llibertària 
celebra el tercer aniversari 
dissabte a Cal Gorina

Cartell de la celebració. || Cedida

eNtitAtS | cElEbració

L’assemblea local de la CUP Caste-
llar està debatent aquests dies quina 
és la millor fórmula per concórrer a 
les eleccions municipals del proper 
26 de maig. Amb el suport de la CUP 
Nacional i la resta d’Assemblees Lo-
cals de la comarca, s’està estudiant 
com presentar una candidatura re-
alment municipalista i d’esquerres. 

En tot cas, però, es té clar que, 
de presentar-se, ho farà sola. “En 
principi, i sempre que ho hem par-
lat en assemblea, la posició ma-
joritària de tothom és que anem 
sols, no preveiem que puguem  
anar amb ningú”, explica Marga 
Oncins, una de les membres de la 
CUP, encara que matisa que “no 
hem parlat amb ningú tampoc”. 
En cap cas es planteja integrar-se en 
un suposat moviment unitari amb la 
resta de forces independentistes de 
la vila.  Tampoc està clar si hi haurà 

La CUP explora presentar-se a les municipals

CANDiDAtURA | ElEccioNs MuNiciPals

alguna aproximació a Decidim Cas-
tellar, “ja que fins que Decidim no 
decideixi oficialment què fa, és 
absurd plantejar què farem amb 
Decidim”.  De tota manera, Oncins 
creu que la CUP té “prou pes” i  que 
el fet d’anar amb algú altre “potser 
faria que no s’entengués clar el 
missatge que volem donar”. 

 La qüestió de com presen-
tar-se a les eleccions municipals 
de Castellar ha estat el centre del 
debat durant les darreres setma-
nes i ho continuarà sent fins que es 
prengui una posició definitiva. No 
s’ha parlat encara de qui pot ser 
el cap de llista de la CUP  “ja que 
creiem que és molt més impor-
tant pensar què podem oferir al 
poble de cara a les municipals  i 
com des d’aquí podem treballar 
per la República i no pensar qui 
anirà de primer o de segon”.

En cas de presentar-se als comicis, la candidatura hi anirà en solitari

A la vegada, com a Assem-
blea Local de la CUP, també s’estan 
debatent de forma regular temes 
d’abast nacional. L’estructura ho-
ritzontal de la CUP permet que des 
del grup local de Castellar del Va-
llès s’influeixi de forma directa en 
les decisions preses per part del 
Consell Polític. “Les
decisions que es prenen en el 
Consell Polític es treballen prè-
viament a les Assemblees Terri-
torials i en aquestes es parla del 
que s’ha decidit a les Assemblees 
Locals”, assegura Oncins.  

Les assemblees de la CUP 
Castellar són obertes a tots els 
castellarencs i castellarenques. 
Les assemblees són generalment 
els dimecres a les 22 h a Cal Gori-
na i se’n pot seguir l’activitat als 
seus comptes de Twitter i Face-
book.  || j. riUs 

creences catòliques i no són cons-
cients que a Espanya les religions 
reben diners en raó dels fidels que 
tenen”, afegeix Murcia.

Posteriorment, sobre les 21 
hores hi haurà un sopar vegà (preu: 
3,5 euros) i el concert del grup Néme-
sis, que compta amb membres caste-
llarencs, i més música, segons expli-
ca l’Assemblea Llibertària. 

La celebració d’aquest dissabte 
24 de novembre té l’objectiu d’apro-
par i consolidar l’Assemblea Lliber-
tària com a espai polític a Castellar, 
des d’un punt de vista més horitzon-
tal i en el qual la democràcia sigui 
exercida per les persones.  Segons 
Murcia, l’entitat va començar fa tres 
anys “com a col·lectiu de persones 
de tendència crítica i anticapi-
talista i es va acabar materialit-
zant com a projecte polític, oferint 
una visió que fins aquell moment 
a Castellar del Vallès no existia”. 

 ||  roser pUigbò

Hi haurà una 
xerrada sobre 
les presons i la 
presentació d’una 
campanya sobre 
l’apostasia
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Els monòlegs científics de Big Van 
Ciència van posar el punt final, diu-
menge 18 de novembre,  a la Setma-
na de la Ciència 2018 que s’ha cele-
brat a Castellar, i que ha consistit 
en una trentena d’activitats rela-
cionades amb diverses matèries 
d’aquest àmbit organitzades per 
El Mirador, amb la col·laboració de 
l’INS Castellar, el Servei Educatiu 
Vallès Occidental VIII i l’Associació 
de Comerciants.

Més de 1.300 persones s’han 
apropat a l’equipament per gaudir 
de les propostes divulgatives i de 
lleure programades, que incloïen 
tallers i  espectacles sobre robòtica, 
matemàtiques, química, física quàn-
tica, òptica i astronomia, entre d’al-

trencant barreres 
sobre la ciència
Més de 1.300 persones han assistit a les 
activitats de la primera setmana de la 
ciència, que s’ha dut a terme a El Mirador

  Cristina Domene

en un moment dels monòlegs de big Van Ciencia dos assistents van haver de comunicar-se tal com ho feien els ‘homos habilis’|| C. domene

tres. Les activitats que han atret un 
major nombre de públic han estat les 
adreçades als infants més petits, així 
com també el planetari, les taules de 
llum i la robòtica.

La regidora d’Innovació i 
Gestió del Coneixement, Marta 
Roman, s’ha mostrat satisfeta amb 
les dades de participació en la pro-
posta, amb la qual “esperem haver 
estat capaços de contribuir a 
l’apropament de la ciència, a des-
mitificar-la i a trencar uns este-
reotips que sovint esdevenen bar-
reres que cal superar”. 

Roman ha agraït la implicació 
de totes les persones que han fet 
possible “aquesta primera Set-
mana de la Ciència a El Mirador, 
que esperem poder fer créixer en 
qualitat i interès de cara a edici-
ons posteriors”. En aquest sentit, 

la regidora apunta que s’ha iniciat 
un període de valoració del trans-
curs de la iniciativa, obert a la par-
ticipació de tothom, durant el qual 
“contactarem amb tots els actors 
que hi han intervingut per reco-
llir les seves impressions”.

difractar-se de riure

La cloenda de la Setmana va anar a 
càrrec de Big Van Ciencia, un grup 
de científics que busquen transfor-

mar la comunicació científica en un 
producte atractiu. La cinquantena de 
persones que van assistir a l’espec-
tacle es van familiaritzar amb con-
ceptes científics com la nanotecno-
logia, els principis de la genètica, la 
comunicació dels primers homos o el 
metabolisme de l’etanol. “Tractem 
conceptes i temes científics, el con-
tingut és rigorós però l’expliquem 
de manera divertida i amb humor, 
que és el nostre vehicle per trans-

metre ciència”, assegura Alberto 
Vivó, biotecnòleg y nanotecnòleg, 
que diumenge va parlar de materi-
als com el grafè i de curiositats com 
per què el fet de beure alcohol fa que 
siguem més extravertits o que ha-
guem d’anar al lavabo a pixar més 
sovint. “Partim dels punts més bà-
sics que tots coneixem. Intentem 
no pressuposar què sap el públic 
i ho expliquem a poc a poc i per a 
tots”, assegura Vivó.   

bAlANÇ | sEtMaNa cièNcia
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El nostre protagonista és un noi que 
es passa la tarda davant de la televi-
sió, jugant a la consola. No sap, però, 
que té moltes activitats per fer grà-
cies a les entitats de la vila. Pot, per 
exemple, practicar algun esport, ba-
llar sardanes, cantar en una coral, fer 
excursions, convertir-se en un actor 
de teatre o participar en el correfoc. 
Quan ho descobreix, es desenganxa 
voluntàriament de la pantalla i s’ho 
passa d’allò més bé.

Aquesta és la història que va 
plantejar Colònies i Esplai Xiribec 
a una trentena de nens i nenes. L’ac-
tivitat s’emmarca en el DUDI, el Dia 
Universal dels Drets dels Infants, en-
guany enfocat en el dret essencial al 
lleure. Es va celebrar aquest dissab-
te a la tarda, al pavelló de l’Escola 
Immaculada, ja que es va haver de 
traslladar per raó de la pluja. “Hem 
fet una representació perquè el 
missatge que volem donar és que 
no hem d’estar tancats durant tot 
el dia a casa, mirant la televisió o 
jugant a la Playstation. Hi ha mol-
tes activitats a fer a la vila”, expli-
cava Oriol Gibert, el monitor que va 
representar el protagonista absor-
bit per les pantalles.

“Ens hem divertit i hem après 

jocs nous”, comentava respecte a la 
jornada el Dídac, un dels infants del 
Xiribec. De fet, més enllà de les pan-
talles, l’esplai és una de les opcions 
per a fer una bona inversió d’aquest 
temps lliure que reivindica el DUDI, 
tal com expressava l’Anna, una altra 
de les menors de l’esplai: “Alguns 
dies soc a casa amb el mòbil i la ta-
blet; però amb l’esplai fem grup i 
estem amb els amics”.

L’activitat, que va començar a 
les 16.30 h i es va allargar tota la tarda, 
va acabar amb un berenar. D’altra 
banda, la pluja, tot i traslladar la ce-
lebració de la plaça Calissó i fer-la una 

El lleure més enllà de les pantalles
colònies i Esplai 
Xiribec va reivindicar 
amb una activitat 
reflexiva el Dia 
universal dels 
Drets dels infants

  Redacció

cals de La Xarxa, Ràdio Castellar va 
dedicar una part del seu magazín del 
matí, ‘Dotze’, a parlar dels infants 
i de les seves problemàtiques amb 
els membres del Consell d’Infants 
d’aquest curs. En concret, una cin-
quantena de ràdios i televisions lo-
cals van dedicar el 20 de novembre 
part de la seva programació a mirar 
l’entorn des de l’òptica de la infàn-
cia i l’adolescència. 

Aquest any, el lema del Fons 
de les Nacions Unides per a la In-
fància  (UNICEF) pel Dia Universal 
del Drets del Infants  era ‘Dempeus 
pels drets dels infants’. 

Una trentena d’infants de l’esplai Xiribec va aprofitar el DUDi per reflexionar sobre el dret al lleure. || q. pasCUal

mica menys visible, no va esguerrar 
el més important: “Els nens estaven 
motivats, una mica més esverats 
per estar en un lloc tancat, però el 
missatge l’han entès igualment: el 
DUDI és el seu dia i han pogut tre-
ballar diferents tipus de lleure”,  va 
afirmar Judith Parés, una de les mo-
nitores de Colònies i Esplai Xiribec.

ràdio castellar

D’altra banda, des de Ràdio Cas-
tellar també s’ha donat veu als in-
fants dins de la commemoració del 
DUDI. Dimarts passat, i en coordi-
nació amb moltes ràdios i teles lo-
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
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 Junts per Castellar

 Núria Raspall *

iumenge passat, una 
setantena de ciuta-
dans i ciutadanes de 
Castellar van parti-
cipar a la primera as-

semblea interactiva de Junts per 
Castellar, i des d’aquí agraïm de nou 
totes les aportacions fetes.
Fidels al projecte que vam presen-
tar el 17 de juny, JxCastellar pretén 
facilitar un espai de confluència que 
va molt més enllà de l’espai polític 
dels partits, amb la sincera voluntat 
de facilitar un espai per a la partici-
pació i la reflexió de la ciutadania al 
voltant del nostre municipi.
La nostra és una societat madura i 
oberta que es planteja respostes va-
lentes davant dels reptes difícils, i a 
nivell municipal no ens quedarem 
enrere. Si tenim una ciutadania 
adulta i madura, cal tracta-la com a 
tal, no infantilitzar-la dient-li el que 
t’interessa que vulgui o creant-li les 

iumenge se celebra-
rà el dia internacional 
contra la violència de 
gènere, però no sé si 
sabeu per què se cele-

bra en aquesta data, ni el motiu pel 
que es fa. Tampoc sé si coneixeu les 
germanes Mirabal, “las mariposas” 
i el paper que tenen a la història... 

D

Canviar de xip

25 de novembre, de 
l’origen a l’actualitat

necessitats que vols. Tractar com a 
adult és preguntar què necessites i 
com vols resoldre les teves dificul-
tats, cal donar l’oportunitat que ca-
dascú pugui demostrar-se que pot 
fer-ho. Facilitar la independència i 
l’autosuficiència de la ciutadania és 
la millor manera d’avançar, però a 
molts polítics els agrada més ser im-
prescindibles, tenir una ciutadania 
depenent, supeditada al retorn de 
favors, ja que això garanteix sub-
missió i seguidisme.
Creiem fermament que la política 
ha de ser l’eina per al debat, la refle-
xió, la confluència, el diàleg, l’acord 
i, fins i tot la discrepància raonada, 
i ha de ser, sobretot, l’eina de la ciu-
tadania. No som súbdits, som ciuta-
dans lliures, responsables, compro-
mesos i capacitats, sabem què volem 
i com ho volem, sobretot pel que fa 
el municipi on vivim. Som ciutadans 
que renunciem a delegar les nostres 
responsabilitats en terceres perso-
nes perquè decideixin per nosaltres i 
ens segrestin els nostres drets, sent 
plenament conscients que tot dret 
té un deure ineludible. Volem ser 
els protagonistes de la nostra vida 

i del nostre futur, per això ens com-
prometem activament i sortim de 
la nostra zona de confort.
Apostem per una societat adulta i 
participativa; sabem que si les per-
sones s’acostumen a participar, aca-
baran descobrint el plaer de fer-se 
seva la vila on habiten, perquè només 
implicant-nos podem identificar-nos 
i quan ens haguem identificat, la po-
drem respectar, valorar i estimar.
Sí, estimar la nostra vila ens farà 
més sensibles a la seva protecció, i 
quan ens hi haguem identificat, ens 
podrem identificar amb el nostre 
país i estimar-lo i defensar-lo per 
sobre de qualsevol ofensa. Qualse-
vol és capaç de fer-ho, no cal una 
formació específica, ni una condi-
ció social determinada, ni una edat 
concreta. La societat és diversa en 
tots els seus àmbits, per això serà 
només des de la diversitat i la plura-
litat que podrem avençar cap a una 
societat més madura, més implica-
da i més conscienciada.
Volem fer una vila amable, pensada 
per a tota la seva ciutadania, tinguin 
l’edat, el gènere, la condició social 
o econòmica que tinguin. Volem fer continua a la pàgina 11

En el món del futbol, com en qualsevol 
faceta de la vida, algunes vegades hem 
d’enfrontar-nos o entomar força situ-
acions incòmodes. Algunes vegades 
són els dirigents els que han de pen-
dre decisions, d’altres, com aquesta 
de la que vull parlar, ens venen do-
nades. Com molts de vosaltres ja sa-
breu, l’entrenador del primer equip 
de l’entitat acaba de presentar la di-
missió. He dit entrenador del primer 
equip i això no és del tot cert. En Juan 
Antonio Roldán no era només “l’en-
trenador”; en Juan Antonio Roldán, 
ho ha estat tot en aquest club. Goso 
dir, sense temor a equivocar-me, que 
venia a ser l’apèndix capaç d’arri-
bar allí on els meus companys de 
Junta i jo mateix, en qualitat de pre-
sident, no donàvem peu a abastar. 
Aquells que em coneixen saben que 
poques vegades a la vida m’he es-
pantat, ni com a futbolista, ni com 
a professional, ni com a persona; 
també sabeu que mai no m’ha tre-
molar el pols a l’hora de prendre de-

Agraïment

 Joan Homet Malé. president de la Ue 

Castellar

Avui alguns s’alegren de la teva 
renúncia, però els que de veritat 

Carta a l’amic Roldán

 Jaume Homet Soler. Vicepresident de 

la Ue Castellar. Soci nº 7

50 anys de l’ordenació del mossèn Miquel Raventós

foto De lA SetMANA

Un grup de castellarencs va assistir el 18 de novembre passat al 50è aniver-
sari de l’ordenació presbiteral de Mossèn Miquel Raventós que es va fer a 
Sant Martí Sarroca. Miquel Raventós va ser rector de la parròquia de Caste-
llar (1981-1993). El mossèn va escriure l’any passat el llibre 100 flaixos des de...  
que recull els espais geogràfics que ha trepitjat al llarg del seu exercici pas-
toral: Caldes, Castellar del Vallès, Martorell i el Penedès. L’obra compta amb 
un pròleg del castellarenc Jacint Torrents -també present a l’aniversari- i es 
tracta d’una edició privada que l’autor es reserva sobretot per regalar.  || j. r.

D

un projecte comú i plural que tingui 
en compte tothom i que pugui donar 
resposta a les necessitats individu-
als i col·lectives, un projecte inclu-
siu que vagi de baix a dalt, que cer-
qui els punts de confluència, raonat 
i proposat per les persones implica-
des, que sou i som tots els ciutadans 
i ciutadanes de Castellar.
No només volem un canvi d’alcalde, 
volem un canvi de model de ciutat!
T’ho perdràs?

cisions arriscades, però també us he 
de dir que, darrerament, en la per-
sona de Juan Antonio havia trobat 
aquell punt d’equilibri que sempre 
cal tenir per tal d’optimitzar els re-
cursos. Amb la marxa de Roldán, per-
dem la figura d’un gran professional, 
però per davant de tot ens deixa un 
gran avalador de les coses ben fetes. 
El món del futbol marca els seus pro-
pis temps. A mi, personalment, m’ha 
donat alguns disgustos àmpliament 
compensats per unes grans satisfac-
cions. No cal dir que haver compar-
tit, en aquests darrers anys, l’amistat 
i el suport incondicional de Juan An-
tonio Roldán ha estat la millor. Sem-
pre amb tu, amic. Moltes gràcies per 
tot. Mai no et podrem tornar tot allò 
que, sense adonar-te’n, ens has donat.

ens estimem el club i coneixem 
de primera mà la teva implicació 
desinteressada estem tristos.
Fa aproximadament 10 anys 
que et vaig conèixer al camp de 
futbol. No podia ser en un altre 
lloc, ja que, com deia l’estimat 
Curti, aquella era la teva pri-
mera casa. És al camp del Cas-
tellar, on, a força de compartir 
moltes hores junts, molts pro-
blemes i algunes alegries, hem 
anat forjant la nostra amistat. 
L’amor pel futbol i sobretot pel 
nostre club ens ha unit.
Gràcies als esmorzars dels dis-
sabtes he après molt dels teus 
coneixements i de la teva mane-
ra de fer: respecte per a tothom, 
humilitat, empatia, control, es-
forç i sobretot, treball incansa-
ble a favor de la UE Castellar.
Roldán, sé que seguiré tenint 
un amic, però estic trist per la 
UE Castellar, ja que perd un 
gran actiu. Intentarem seguir 
el camí que ens has marcat i 
esperaré amb ganes poder tre-
ballar junts properament però, 
mentrestant, seguirem amb els 
nostres esmorzars.

però bé, anem a pams, que m’embalo.
La María Teresa, la Minerva i la Pa-
tria eren tres germanes nascudes a 
República Dominicana, activistes 
polítiques, que van dedicar la major 
part de la seva vida a lluitar per la 
llibertat política del seu país, opo-
sant-se fermament a una de les ti-
ranies més opressores i dures que 
tenia Llatinoamèrica, la del dictador 
Rafael Leónidas Trujillo.
Aquestes fervents lluitadores, que 
a causa de la seva persistent activi-
tat rebel, havien estat empresona-
des i torturades diverses vegades, 
van ser assassinades per ordre del 
dictador a mans de la policia secre-
ta dominicana el 25 de novembre de 
1960, mentre anaven a Puerto Plata 
a visitar els seus marits empreso-
nats. Tenien 24, 34 i 36 anys, i aquell 
assassinat va ser la gota que va fer 
vessar el got i va suposar l’inici del 
final d’aquella dictadura.
Per al moviment popular i feminista 
de la República Dominicana, aques-
tes dones van ser el símbol de la llui-
ta i de la resistència contra els abu
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oan Oliver ens recorda 
que, l’any 1919, Sabadell, 
“la nostra petita pàtria, 
era una ciutat atrafegada 
i sorruda, trista i rica”. I 

una colla de joves intel·lectuals i artis-
tes es plantegen “remoure tanta mo-
notonia”. Són fills de bones famílies 
sabadellenques, però aspiren a can-
viar la mediocritat d’unes vides cen-
trades en els negocis i en l’obsessió de 
fer diners. Es troben a l’Acadèmia de 
Belles Arts i fan una aposta clara per 
la cultura. Se senten diferents als seus 
pares i, sense qüestionar la classe so-
cial burgesa, tenen la mirada posa-
da en la modernitat i en la necessitat 
d’airejar una societat massa rígida i 
solemne. L’humor i el pensament crí-
tic seran les seves armes. El seu acti-
visme, al llarg dels anys vint del segle 
passat, farà que Sabadell visqui un 
dels períodes més brillants de la seva 
història i que esdevingui un referent 
a tenir molt en compte en els nostres 
temps actuals.
I tot va començar amb una mena de 
campament muntat el mes de juliol 
de 1919 a la Font del Saüc, a tocar de 
la Mola de Sant Llorenç del Munt. Van 
sortir de Matadepera, en una mena de 
processó laica, encapçalada per un ase 
carregat d’estris inútils i acompanyat, 
a banda i banda, per Joan Oliver i pel 
pintor Antoni Vila Arrufat, tot enlai-
rant uns bastons de caminar amb un 
pa punxat, a tall de para-sol preda-
linià. Acamparen sota la balma i van 
convertir aquella acció en una mena de 
performance avantguardista, que dirí-
em ara, per reivindicar una vida a l’aire 
lliure desinhibida i alegre. Alhora, a fi-
nals de 1919, Francesc Trabal publicava 
al Diari de Sabadell la conferència “La 
música i les ciutats solitàries”, que havia 
pronunciat a l’Acadèmia de Belles Arts 
i que seria el detonant per a la creació 
de l’Associació de Música de Sabadell 
(1920). Aquesta entitat va aconseguir 
portar a la ciutat vallesana els millors 
concertistes del moment i fer-se ressò 
de les novetats musicals que arribaven 
de França (Erik Satie, entre d’altres).

  pre-dalinià. || joan mUndet

“Estem voltats de 
pocavergonyes”

J plAÇA MAJoR

ANtoNi CARboNell

Col·lectiu pere Quart

 Marta Roman Sanmartí *

iumenge passat vam 
tenir l’acte de cloen-
da de la primera Set-
mana de la Ciència a 
El Mirador. 

Big Van Ciència ens va oferir una ac-
tuació per “difractar-se de riure” i així 
vam donar per acabat el programa 
d’activitats d’uns dies plens d’expe-
riències científiques.
Des del Lab 0-3 per a infants de 0 a 
3 anys fins als tallers i espectacles 
per públic adult, totes han tingut 
una gran acollida.
Han passat més de 1.300 persones 
per les activitats de robòtica,  mate-
màtiques, química, física quàntica, 
òptica i astronomia entre d’altres. 

D
Èxit de la primera 
Setmana de la Ciència

estat positiva.
Hi havia una mica de tots ells en ca-
dascuna de les activitats que us hem 
pogut oferir.
Gràcies també als nostres ambaixa-
dors i ambaixadores científics, són 
exemples en ells mateixos. L’Albert 
Pelachs, la Pilar González, la Mont-
se Pont, l’Ester Caffarel, l’Andrea 
Munteanu, la Maite Pedreira, el 
Jordi Domènec i l’Anton Aubanell. 
Des d’avui mateix comencem la re-
flexió i la valoració d’aquesta set-
mana per començar a imaginar la 
propera edició. Totes les aportaci-
ons són necessàries i  benvingudes.
Tant de bo aquesta hagi estat la 
primera de moltes Setmanes de la 
Ciència. I que cada vegada siguem 
capaços de fer-les créixer en quali-
tat i en interès.
Gràcies a tots i totes per fer-ho possible. 
*Regidora d’innovació i Gestió del 

Coneixement

ve de la pàgina 10

recrear-nos amb una secció d’articles 
(“De cara a la paret”, amb cròniques 
dramàtiques d’un incendi… a l’infern!) 
signada per un tal “Senyor Banyeta” 
(Francesc Trabal) o poemes com “La 
brava cosa” (amb la confessió compun-
gida d’una facècia: “Menat per la fre-
tura de fer mal / -damnat instint que 
rarament s’imposa- / i pensant portâ 
a cap “la brava cosa” / una vegada vaig 
petar un fanal.”) d’un anomenat “Joan 
Pendonista” (Joan Oliver). Llegint les 
pàgines del Diari entre els anys 1923-
1928, hi trobarem cròniques esportives 
entre els equips de futbol “C.D. Prosa i 
Vers contra Pintura Decorativa F.C.”, 
firmada per “Llum de Peu”; un repor-
tatge sobre la Volta Ciclista a França 
totalment inventat; anuncis de casa-
ment entre fills de famílies enfronta-
des, polèmiques absurdes entre bar-
bers ficticis quan van decidir tancar 
els dilluns o esqueles de personatges 
vius que no comptaven amb la simpa-
tia de la Colla. 
Com dèiem, al costat d’aquests estira-
bots i d’aquesta pràctica d’un humor 
descordat, la Colla s’aplica en empre-
ses de gran ambició cultural, com els 
Amics de la Poesia, els Amics del Tea-
tre i, sobretot, les Edicions La Mirada. 

L’any 1924, i al Marquet de les Roques, 
es constitueix l’editorial. Joan Oliver 
ens ho explica: “Un cert capvespre, al 
voltant d’aquelles taules, ens vam re-
unir en Josep Carner, en Jaume Bofill 
i Mates, en Carles Riba, en Francesc 
Trabal, l’Armand Obiols i jo. Els mes-
tres parlaven i els joves escoltàvem; 
i se’ns hi va fer de nit. Havíem dinat 
al castell: amb aquell àpat va quedar 
constituïda una empresa editorial mo-
desta, però significativa: ‘La Mirada’”. 
Les edicions es van estrenar amb un 
llibre provocador de Francesc Trabal, 
L’any que ve (1925), un recull d’acudits 
il·lustrats de manera malgirbada, en 
què van participar tots els membres 
de la Colla. Però, tot seguit, hi van pu-
blicar el bo i millor de la literatura ca-
talana i estrangera del moment.
L’any 1926 van continuar les accions 
provocatives amb la constitució del 
Casino dels Senyors (una manera com 
una altra d’ironitzar sobre el Círculo 
Sabadellés, lloc de trobada dels bur-
gesos rics) i amb una sèrie d’iniciati-
ves que van escandalitzar més d’un 
(al farmacèutic Joan Garriga li van 
demanar una conferència sobre les 
purgacions i el van bombardejar amb 
bombetes elèctriques, després d’apa-

gar els llums de la sala).  Es tractava 
d’una casa decrèpita del carrer d’en 
Font, carregada d’andròmines i presi-
dida pel lema “Estem voltats de poca-
vergonyes”, referint-se a tots aquells 
que els posaven entrebancs en la seva 
voluntat d’activisme cultural i moder-
nitzador. En aquell local, s’hi podia tro-
bar des d’un “museu de les coses roba-
des” a una taca d’humitat emmarcada 
a la paret, passant per un Monument 
a la Cosa i una biblioteca amb llibres 
clavats amb llates a les parets. Tanma-
teix, també hi havia la seu de l’Associ-
ació de Música.
Al llarg del 2019, es voldria conme-
morar el centenari de la Colla de Sa-
badell. S’ha creat una Comissió que 
vol “incentivar el teixit associatiu 
local perquè organitzi activitats re-
lacionades amb la Colla –tant literà-
ries, com plàstiques o musicals- o que 
tinguin a veure amb algun dels seus 
membres. I, d’altra banda, com a Co-
missió, també preparar alguns actes 
reivindicatius”. Seria bo que des de 
Castellar del Vallès, una vila tan lli-
gada a la figura de Joan Oliver, no es 
desaprofités l’ocasió de participar i 
contribuir amb iniciatives pròpies 
als 100 Anys de la Colla de Sabadell.

Amb aquestes iniciatives s’havia posat 
la primera pedra de la dualitat que 
presidia les accions de l’anomenada 
Colla de Sabadell o, en el seu moment, 
“Coro” de Santa Rita: d’una banda, les 
facècies i provocacions que pretenien 
despertar una societat adormida; de 
l’altra, un activisme cultural exigent, 
a favor de les manifestacions literàri-
es, plàstiques i musicals. La Colla es-
tava liderada pels escriptors Joan Oli-
ver, Francesc Trabal i Armand Obiols; 
però també hi van tenir una presèn-
cia important els artistes Antoni Vila 
Arrufat i Ricard Marlet, el periodista 
Lluís Parcerisa, l’advocat Josep M. 
Trabal, el filòsof Miquel Carreras i el 
farmacèutic Joan Garriga.
Amb l’arribada, l’any 1923, de la Dic-
tadura de Primo de Rivera, la gent de 
la Colla aconsegueixen que els propi-
etaris del Diari de Sabadell, pròxims 
al catalanisme polític progressista, els 
permetin tenir un protagonisme com-
batiu en la redacció. Conscients, com 
ha comentat Miquel Bach, que calia 
“una resistència activa davant el perill 
que la dictadura suposava per a la cul-
tura i la llengua del país”, van aprofi-
tar la plataforma periodística del Diari 
per promoure les iniciatives culturals 
que engegaven, per articular una crí-
tica sòlida (literària, musical, teatral, 
plàstica…) i per publicar els primers 
assajos d’obra pròpia per part, sobre-
tot, de Trabal, Obiols i Oliver. Alhora, 
van encetar una línia humorística que 
donarà molt de joc i que ens permet 

Esperem haver estat capaços de con-
tribuir a l’apropament de la Ciència, 
a desmitificar-la i a trencar uns este-
reotips que sovint esdevenen barre-
res que cal superar. 
Vull destacar la bona feina que hi 
hagut darrere del conjunt d’acti-
vitats. Una feina que passa desa-
percebuda quan sembla que les 
coses funcionen soles, però que 
és del tot imprescindible. La meva 
enhorabona a l’equip del Mirador. 
Sabem que ha sigut una feinada i 
que l’heu portat amb un nivell de 
detall immillorable.
El nostre agraïment a tots els de-
partaments que han col·laborat en 
convertir un esdeveniment novell 
en una Festa de la Ciència: Comu-
nicació, Cultura, Educació i Ser-
veis Educatius, Joventut, Empresa, 
el SAC, els conserges i Urbanisme. 
Tots i cadascun d’ells han estat ne-
cessaris perquè l’experiència hagi 

sos i la tortura i és per això que, anys 
més tard, al juliol de l’any 1981, i en 
el marc de la primera trobada Femi-
nista de Llatinoamèrica y del Carib 
celebrada a Bogotà (Colòmbia) , les 
assistents van escollir aquesta data, 
el 25 de novembre, per commemorar 
el violent a ssassinat de les germanes 
Mirabal, data que va ser reconegu-
da oficialment per l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides l’any 1999.
Actualment, la violència contra les 
dones segueix sent una xacra a la nos-
tra societat i és evident que àmbits 
com la justícia no ajuden, en absolut, 
a lluitar contra aquestes conductes, 
però també és cert que s’està treba-
llant molt per erradicar-les, i que cada 
vegada sóm més conscients  sobre què 
significa i què hi podem fer, no només 
les dones, sinó també els homes.
En aquest sentit, em va cridar l’aten-

ció una campanya d e la Direcció In-
sular d’Igualtat del Consell de Ma-
llorca, que no sé si heu vist. És una 
campanya en la que es busca pro-
moure una masculinitat no agresso-
ra per implicar els homes en la llui-
ta contra la violència de gènere, amb 
exemples positius, per mitjà de 25 ví-
deos, en els que 25 homes han donat 
el seu testimoni sobre diversos aspec-
tes que ells creuen que han hagut de 
canviar de la seva manera de viure 
i actuar. O Sant Hilari, al Montseny, 
on han preparat una exposició en la 
que, a través de diverses fotografi-
es es mostra, des d’una perspectiva 
masculina, el rebuig cap a aquest 
tipus de violència. I és que en la llui-
ta contra la violència masclista, tots 
hi tenim cabuda, i l’educació és clau. 
Com deia Herbert Spencer “la gran 
meta de l’educació no és el coneixe-
ment, sinó l’acció”. Som-hi, doncs.
*Regidora d’eRC
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actualitat

La periodista badalonina Lídia Herèdia va protagonitzar dimarts passat 
la conferència de l’Aula. Herèdia, que actualment presenta els Matins de 
TV3, va oferir a l’Auditori una xerrada sobre la relació entre polítics i pe-
riodistes, una relació “imprescindible però complicada”. La periodis-
ta va assegurar que els comunicadors han de tenir molta cura perquè la 
“confiança” amb els polítics no es tradueixi en “servitud i sotmetiment”. 
“Hem de mantenir una distància crítica”, va remarcar.  D’altra banda, 
Herèdia va reconèixer que darrerament “el Parlament i el Congrés s’han 
convertit en platós de televisió”, cosa que significa “convertir la infor-
mació política en esportiva”. “Els mitjans som tots en aquesta roda i 
desmarcar-s’hi és difícil”, va apuntar. En aquest sentit, la periodista va 
criticar el control polític i la pressió que s’exerceix sobre els mitjans pú-
blics. “Els polítics, quan estan a l’oposició, volen despolititzar els mit-
jans públics. Quan arriben al poder,  ja els hi està bé”, va lamentar He-
rèdia.   || r.gómez 

“El Parlament i el Congrés 
s’han convertit en platós”

lídia Herèdia, dimarts passat, a la xerrada de l’Aula. || f.m.

l’AUlA | líDia HErèDia

Castellar s’uneix un any més a la com-
memoració del Dia Internacional per 
a l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones, que se celebra arreu del 
món el 25 de novembre, amb la cele-
bració de diverses activitats que tin-
dran lloc la setmana que ve.

Així, la Comissió Municipal per 
la Igualtat d’Oportunitats ha orga-
nitzat diferents propostes que tin-
dran lloc els dies 26 i 28 de novembre. 
D’una banda, dilluns dia 26 s’ha pro-
gramat la triple lectura del manifest 
unitari, redactat enguany per la pe-
riodista Ariadna Oltra i consensuat 
per la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions i les entitats municipa-
listes. La primera lectura tindrà lloc 
a les 11.30 hores a la plaça de la Fà-
brica Nova, a càrrec d’alumnes de 
l’Escola Municipal d’Adults, mentre 
que la segona es durà a terme a les 
18 hores a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor, a càrrec de Mònica Mimó, mem-
bre de l’Esbart Teatral de Castellar, 
i inclourà l’encesa d’espelmes per al 
record, com a mostra de sensibilit-
zació i lluita, i un minut de silenci en 
record de les víctimes. Pel que fa a la 
tercera lectura del manifest, es farà 
a les 18.30 hores a l’Escola Munici-
pal d’Adults, a càrrec de l’alumna del 

Dret a viure lliures de 
violències sexuals

25 De NoVeMbRe | coNtra la ViolèNcia DE GèNErE

centre Valèria Cristina de Lima i la 
seva filla Jessica Silva, i inclourà un 
recital de tres cançons.

A més, la Sala d’Actes d’El Mi-
rador acollirà també una represen-
tació de teatre musical a les 18.15 
hores. Es tracta d’una proposta de 
l’associació Dona Cançó que anirà a 
càrrec de Lucila Laske i que convi-
darà els espectadors, a través de les 
històries d’amor, desamor, trobades 
i anècdotes de diversos personatges 
femenins, a reflexionar sobre les dife-
rents situacions que passen les dones 
al llarg de la seva vida.

Cal esmentar també l’activi-
tat benèfica organitzada per l’asso-
ciació Zumberes de Castelar i Ner-
box diumenge 25 de novembre, que 
consistirà en una classe magistral de 
zumba a les 11 hores a l’Espai Tolrà. 
Una hora abans es podran adquirir 
samarretes amb el lema “Fes un pas 
endavant”, a un preu de 10 euros.

Aquest 2018, el lema del Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones és “Les 
dones tenim dret a viure lliures de vi-
olències sexuals”. La difusió d’aquest 
lema es fa a través de la xarxa de re-
cursos d’atenció, educatius, cultu-
rals, entitats i agents socials.  || C. d.

Dins del cicle de cultura neurològi-
ca, la Fundació AVAN, de la mà de la 
terapeuta ocupacional Montserrat 
Font farà una xerrada informativa 
dimarts 27 a les 19 h al Casal Catalu-
nya, al carrer Prat de la Riba, 17. La 
xerrada, emmarcada dins de la Set-
mana de la Discapacitat, abordarà 
la teràpia ocupacional en la infància 
sota el títol ‘Teràpia Ocupacional en 
la Infància: sensacions i aprenentat-
ge’.  || redaCCió

Dilluns passat la sort va somriure a 
una clienta de la Llibreria Punt i Coma 
–situada al carrer de L’Església- que 
va decidir jugar a la Loto Ràpid del 
‘Triple 7’. Ni més ni menys que 21.000 
euros va guanyar l’afortunada juga-
doa, la xifra màxima que pot obte-
nir-se amb aquest joc de loteria ins-
tantània promogut per la Generalitat. 

 || redaCCió

Xerrada sobre 
teràpia ocupacional 
a la infància 

El “Triple 7” de Loto 
Ràpid reparteix 
21.000 € a Castellar

bReUS
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després de superar el CV avinyó, 
una victòria refermada a l’inici de la 
segona volta contra el CV la palma 
per 3-1 (25-22/25-23/20-25/26-
24) al puigverd. els nois de nieves 
torrico han començat la temporada 
de manera fulgurant, amb un total 

l’fs Castellar Candelsa va pro-
clamar-se campió de la primera 
volta de la lliga a segona Catalana, 

de set victòries. l’equip taronja és líder 
amb cinc punts d’avantatge sobre el 
CV terrassa i nou sobre el CV la palma.
d’altra banda, l’equip sènior femení va 
caure a domicili contra el CV Vilanova 
(25-14/25-19/25-20) i les de raúl gálvez 
són setenes a la lliga.

el sènior masculí de 
vòlei, campió d’hivern

l’adeu d’una llegenda del motociclisme

Dani pedrosa amb la medalla que l’acredita com a un dels millors pilots de la història de MotoGp. || motogp

Dani Pedrosa va concloure la seva car-
rera esportiva com a pilot en actiu amb 
una cinquena posició al GP de la Comu-
nitat Valenciana, al circuit de Xest, en un 
cap de setmana ple d’emocions per a un 
pilot que ha marcat una època al Mundi-
al. El ‘petit samurai’ deixa la competició 
en actiu per signar dos anys com a pilot 
de proves de l’equip KTM, que a Valèn-
cia aconseguia el primer podi mundialis-
ta de MotoGP de la història.

Abans del Gran Premi però, el pilot 
que va col·locar Castellar del Vallès al 
mapa va rebre la medalla de ‘MotoGP 
Legend’, una distinció a l’abast de molt 
pocs pilots. El ‘26’ explicava a l’acte que 
“la sensació és que no és real. Com si 
no estigués passant. Com si volguessis 
detenir el temps. Però el temps segueix 
corrent i passa entre els teus dits. És 
estrany. M’adonaré després, quan hagi 
acabat. Ara mateix és com si cregués 
que no està succeint”.

El pilot de Castellar es retira amb 
tres mundials al sarró, un de 125cc i dos 
al quart de litre, però amb l’espineta de 
no haver aconseguit el títol a la categoria 
reina. Tot i això, amb 31 victòries es col-
loca a la vuitena posició de pilots histò-
rics de la categoria, cosa que, si més no, 
engrandeix el mèrit d’un pilot que no ha 
estat campió del món de MotoGP.

El MotoGP Legend arriba justificat 

  Albert San Andrés

per unes estadístiques d’infart: 54 victò-
ries, 153 podis, 49 pole position i 64 voltes 
ràpides que avalen la trajectòria del pilot.

A la pista de València, la pluja va 
desvirtuar el comiat amb una cursa que 
es va haver de partir en dos i en la qual 
Pedrosa va remuntar fins a la cinquena 
posició, va acabar com a primera Honda i 
va igualar el seu millor registre d’aquesta 
temporada en cinc ocasions. L’italià An-
drea Dovizioso va emportar-se la victò-

El pilot castellarenc 
Dani Pedrosa penja el 
casc i deixa enrere un 
dels millors llegats de 
la història de MotoGP

ria, seguit d’Àlex Rins (Suzuki) i Pol Es-
pargaró (KTM).

Pedrosa tanca aquesta última tem-
porada en onzena posició, la pitjor de les 18 
temporades al mundial i és l’única del total 
en la qual no ha aconseguit un podi, tren-
cant també la ratxa de 16 temporades se-
guides sumant, com a mínim, una victòria.

“Abans de sortir avui tenia una 
sensació especial, sabia que el moment 
de la meva última carrera havia arri-

bat. I al final n’he tingut dues! A les 
dues he patit molt amb el pneumàtic 
posterior i no podia accelerar. És una 
llàstima, però quan he tornat al box i 
m’he trobat tothom esperant-me ha 
estat molt emocionant. M’ha agradat 
veure la seva emoció; significa molt 
per a mi” va explicar el pilot, que poc des-
prés va celebrar la triple corona de l’equip 
HRC: el títol pilot, el d’equips per a Rep-
sol-Honda i el de marques per a Honda. 

al Mundial, on 
ha aconseguit 3 
títols de campió

teMpoRADeS

18
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esports

Segueix la mala sort lluny del Puigverd per 
al CB Castellar, que va caure per 82 a 74 al 
Pavelló Joan del Moral de Santa Coloma de 
Gramenet. El CB Santa Coloma va saber re-
muntar al segon quart, un partit en el qual els 
castellarencs van arrencar disposats a tren-
car la ratxa fora de casa.

Amb la baixa d’Àlex Hernández i amb 
Joelvin Cabrera encara tocat, el CB Castellar 
viatjava a Santa Coloma amb la intenció de 
revertir la situació lluny del Puigverd, davant 
d’un dels equips cridats a pujar de categoria.

Els castellarencs van iniciar el partit do-
minant el marcador, una situació molt recur-
rent aquesta temporada, sorprenent tothom 
i arribant a gaudir d’un màxim de sis punts 
d’avantatge. L’11 a 16 al terme dels primers 10 
minuts donava esperances als de Raúl Jodra 
per aconseguir la victòria.

Al segon quart però, els de Xavier Grau 
capgiraven el lluminós i ja no van deixar de 
manar durant tot el partit. Van arribar al des-
cans amb una renda de tres punts (38-35), neu-
tralitzant els tres triples d’Albert Cadafalch, 
Jordi Navarro i Albert Germà.

Els groc-i-negres es van mantenir vius 
al tercer (59-53) i van plantar cara a un dels 
millors equips de la categoria, però no es van 
poder recuperar a l’últim període. El millor 
dels castellarencs va ser Cadafalch, amb 20 
punts i tres triples.

La derrota fa caure l’equip a la vuitena 
posició, que manté un triple empat amb el 
Bàsquet Sitges i el Cotonificio, tots tres amb 
quatre victòries i quatre derrotes.

La propera jornada, els de Jodra reben 
a l’Alpicat lleidatà el Puigverd (19:00 h), quart 
classificat del grup 2 de Copa.  || a. san andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va sumar 
la segona victòria consecutiva en lliga, des-
prés de superar l’Olímpic Floresta B per 1 a 
7. Els de Darío Martínez comencen a agafar 
el ritme de la competició amb una segona vic-
tòria consecutiva que els deixa a només un 
punt de sortir de la zona de descens.

Els castellarencs van reviure els seus 
fantasmes després de rebre un gol local -Se-
bastián Ponce al minut 13- i recaure a l’ostra-
cisme de les primeres jornades de lliga. Tot i 
el gol, l’equip va aconseguir reaccionar, fent 
bones les intenses jornades d’entrenaments 
de les últimes setmanes i traduint-les en una 
allau atacant que els va sorprendre fins i tot 
a ells mateixos. 

Els de Martínez no va donar treva als 
de Sant Cugat i només necessitaven cinc mi-
nuts per capgirar el marcador amb dos gols 

seguits (Sergi Bracons i Manel López al 18’), 
per marxar al descans dominant.

A la segona, Guillem Ramiro (21’), Iván 
Carvajal (22’), Ángel Olivares (31’), Sergi Bra-
cons (36’) i Manel López (40’) van senten-
ciar el duel, amb una golejada que donarà 
moral als de Martínez per afrontar les pro-
peres jornades de lliga.

L’equip ha sabut reaccionar després de 
quatre derrotes consecutives i les noves in-
corporacions comencen a adaptar-se a les 
exigències de la categoria amb un joc més 
fluid i contundent.  

La propera jornada però, l’FS Castellar 
tindrà una prova de foc,  ja que el segon clas-
sificat del grup 2 de la Divisió d’Honor, l’FS 
Bosco Rocafort, visitarà el Joaquim Blume, 
en la que serà la jornada gran del club, amb 
la presentació dels equips.  || a. san andrés

El cb castellar cau a 
santa coloma (82-74)

Els taronges agafen el 
ritme de la competició

Albert Cadafalch en un partit d’aquesta temporada al puigverd. || a.san andrés l’fS Castellar va aconseguir la segona victòria consecutiva d’aquesta temporada. || a.san andrés

bàSQUet | coPa cataluNya fUtSAl | DiVisió D’HoNor
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la uE castellar supera  
la ‘Grama’ de lluch

Juan carlos 
rodríguez debuta 
amb victòria (2-1) 
en el temps de 
descompte

fUtbol | 2a catalaNa

El Joan Cortiella ha tornat a gaudir 
d’una victòria després de la remunta-
da de la UE Castellar contra la UDA 
Gramanet per 2 a 1. Els de Juan Carlos 
Rodríguez trenquen una ratxa de tres 
jornades sense aconseguir la victòria 
i es fa efectiva la dita de “a nou entre-
nador, victòria segura”.

La Grama mantenia la posses-
sió i el ritme del joc els primers mi-
nuts, mentre que els de Rodríguez es 
limitaven a esperar el rival, penjant 
pilotes llargues pel remat d’extrems 
i davanter. Eren els del Besòs qui col-

 Albert San Andrés

pejaven primer, penjant una pilota a 
l’àrea d’Alberto Serrano, que remata-
va a plaer Oriol Sans al primer quart 
d’hora de partit.

La segona part s’ensopia amb 
l’inici de la pluja i els del castellarenc 
Fèlix Lluch es limitaven a fer el seu 
paper sense arriscar i perdent tot el 
temps possible. No era fins al 72 que 
el Castellar, dominador del joc durant 
els 45 minuts, iniciava una contra pen-
jant una pilota per a Marc Estrada, que 
rematava a gol. L’empat despertava el 
Cortiella, que veia factible la victòria.

El joc visitant s’enduria en excés i, 
al 82, Marco Adrián Colono era expul-
sat per agafar pel coll un rival en una 
picabaralla per una falta. Poc després 
era el delegat visitant, Joaquín Medi-
nilla, qui era expulsat per agredir Toni 
Murillo en una caiguda prop de la ban-
queta visitant, en un lamentable espec-
tacle de l’exdefensa argentí, que, pres 
de nervis, li va clavar diverses empen-
tes al jugador. Amb ell també marxava 
als vestidors Víctor Barragán.Juan Carlos Rodríguez va debutar amb victòria a la banqueta de la Ue Castellar. || a.s.a.

Xavi i Arnau Martin amb el Range Rover que els ha de portar pel desert. || Cedida

MotoR | Maroc cHallENGE

Els Martin: una aventura 
familiar pel Marroc

Cada temporada, quan arriba el 
temps fred, arrenquen les aventu-
res ‘low cost’ pel nord d’Àfrica, mo-
dalitats molt de moda els últims anys. 
Aquesta temporada, la Maroc Cha-
llenge tornarà a comptar amb un 
equip castellarenc després d’anys 
d’absència, i els encarregats de fer-
ho seran els integrants de la família 
Martin: el Xavi -tiet- i l’Arnau -nebot- 
que desafiaran les dunes i la pols del 

Marroc en aquesta aventura.
Xavi Martin és un experimen-

tat pilot amateur que va participar 
en diverses proves d’autocròs a Cas-
tellar organitzades per l’Escuderia 
T3 i, esporàdicament, en algun ral·li, 
a banda de pujades en costa, mentre 
que l’Arnau s’inicia amb aquest repte 
en el món de la competició.

El vehicle que els ha de portar 
pel desert serà un Range Rover, un 

dels millors vehicles tot terreny de 
la història, una garantia total per 
aquest tipus de proves no competi-
tives i solidàries.

La Maroc Winter Edition 2018 
es portarà a terme de l’1 al 8 de de-
sembre i recorrerà els gairebé 2.000 
km que separen Nador de Saïdia, per 
antigues rutes del primigeni Ral·li 
Dakar. Erfoud, Zagora, Merzouga o 
Mengoub són les zones que hauran 
de salvar per arribar al destí, a Saï-
dia, en un total de sis etapes, més un 
‘stage link’.

Un dels requisits per a poder 
participar és l’obligatorietat de por-
tar ajuda humanitària, que en el cas 
dels Martin serà material escolar i 
roba infantil.   || a. san andrés

Murillo tornava a jugar a futbol 
després de més d’un any sense fer-ho 
per lesió. Amb el temps reglamenta-
ri complet, Estrada demanava una pi-
lota al cercle central del seu camp, ar-
rencant en posició correcta i galopant 
fins a plantar-se davant la porteria i 
fer sumar al seu equip els tres punts.

“El més important ha estat la 
feina feta pels jugadors durant els 
90 minuts. La victòria la vull dedi-
car a tothom que ha estat al camp i 
al míster Juan Antonio Roldán” ha 
explicat emocionat Juan Carlos Ro-
dríguez. “Veníem de tres derrotes i 
l’equip estava una mica espantat. A 
la primera hem esperat, hem acon-
seguit el que volíem en tres fases i 
ens ha sortit perfecte. En dues con-
tres hem fet dos gols” ha sentenciat.

L’equip s’enfronta ara a tres par-
tits vitals a la lliga, en els quals s’enfron-
tarà amb rivals de la part baixa de la 
taula: el CS Juan XXIII de Terrassa, 
Matadepera i Roda de Ter, els tres úl-
tims classificats de la taula.  
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l’HC Castellar suma 10 derrotes consecutives en lliga. || a.san andrés

les integrants de l’equip campió de la Copa Catalana, en catego-

ria júnior, del Club Rítmica Clau de Sol. || Cedida

HoQUei | 1a catalaNa

GiMNàStiCA | coPa catalaNa

L’HC 
Castellar no 
aixeca el cap

El Clau de Sol, 
campiones de la 
Copa Catalana

Desena derrota consecutiva de l’HC 
Castellar, que va caure al Dani Pedro-
sa de Castellar per 5 a 6 contra el CH 
Palafrugell, en un partit en el qual els 
de Pere Gassó van començar domi-
nant el marcador.

L’equip grana no aconsegueix 
aixecar el cap en lliga i dissabte pas-
sat va sumar una nova derrota, que 
els deixa com a el pitjor equip dels dos 
grups de Primera Catalana, superant 

Les integrants del conjunt de Cintes del Club Rítmica Clau 
de Sol van aconseguir el títol de campiones de la Copa Ca-
talana de Conjunts Tardor, en la fase final en categoria jú-
nior nivell V-VI, que va disputar-se al pavelló Barris Nord 
de Lleida.

Les representants de l’equip de cintes, format per An-
drea Ramos, Iraia Gálvez, Laura Santiesteban, Aina Galo-
bart i Àlex Marta van imposar-se amb 6,250 punts pel da-
vant del Club Rítmica La Sénia (5,500) i del Club Rítmica 
Cerdanyola (5,450).

D’altra banda, l’equip infantil de nivell V/VI va acabar en 
7a posició en 10 maces i en 8a en mans lliures.  ||  a. san andrés

el Martinenc, que suma 9 derrotes, 
amb un partit menys.

Els de Gassó van començar do-
minant el partit amb un gol de direc-
ta de Jordi Vegas i un altre de Marcel 
Montllor. Amb el 2-1, els de Palafrugell 
van reaccionar per marxar al descans 
amb un 2-4 favorable.

Els visitants aconseguien el 
cinquè a l’inici de la segona i Jordi 
Vegas reduïa diferències amb dos 
gols. Els gironins, però, sentencia-
ven amb el sisè i de res servia el gol 
de Montllor per retallar distàncies, 
arribant al terme del temps regla-
mentari amb el 5-6 final.

L’equip és cuer del grup A de 1a 
Catalana, ja que encara no ha sumat 
cap punt. Tot i això, només és a tres 
punts de la promoció de descens, però 
a 11 de la zona tranquil·la.  ||  a. s.a.

joanenc - ripollet 1-1
sabadell b - matadepera 0-1
Caldes m. - Can parellada 2-4
Cardedeu - berga 0-0
masnou - sabadellenca 1-0
parets - les franqueses 1-2
Ue Castellar - Gramanet 2-1
sallent - juan xxiii 3-1
roda de ter - Vic riuprimer 0-0

Vic - geieg 2-1
bigues i riells - tona 6-5
sentmenat - ripoll 3-2
HC Castellar - palafrugell 5-6
Voltregà - Cassanenc 3-2
tordera - jonquerenc 3-5
arenys de mar - arenys de munt 2-2
lloret - roda 4-2

Casserres - gavà b 4-2
olesa - nou escorial 1-7
rocafort - monistrol 2-5
sant joan d. - Castellbisbal 0-1
sants - alheña 1-2
floresta b - fS Castellar 1-7
eixample - rosario Central 5-3

fUtbol fUtbol SAlA bàSQUet HoQUei pAtiNS
2a catalaNa · GruP iV · J12 DiVisió D’HoNor · GruP ii · J6 coPa  cataluNya· GruP 2 · J8 1a catalaNa · GruP a · J10

Ce berga 27 12 8 3 1
fC joanenc 23 12 7 2 3
Uda gramanet 22 12 7 1 4
Cf parets 22 12 6 4 2
Cf ripollet 22 12 6 4 2
Cd masnou 20 12 6 2 4
Cf les franqueses 19 12 6 1 5
Ce sabadell b 18 12 5 3 4
fC Cardedeu 18 12 5 3 4
Vic riuprimer rfC 18 12 5 3 4
Cf Caldes montbui 18 12 5 3 4
Cd Can parellada 16 12 5 1 6
Ce sallent 14 12 4 2 6
Ue Castellar 13 12 4 1 7
fC matadepera 12 12 3 3 6
Ue sabadellenca 11 12 3 2 7
Cs juan xxiii 7 12 2 1 9
Ce roda de ter 4 12 1 1 10

alheña Ce 13 6 4 1 1
fs bosco rocafort 13 6 4 1 1
fs olesa 13 6 4 1 1
fs Casserres 12 6 4 0 2
ap nou escorial 10 6 3 1 2
monistrol fs 9 6 3 0 3
sants futsal 9 6 3 0 3
CCr gavà b 7 6 2 1 3
rosario Central 7 6 2 1 3
Cfs eixample 7 6 2 1 3
s joan despí Cfs 7 6 2 1 3
fS Castellar 6 6 2 0 4
olímpic floresta b 6 6 2 0 4
fs Castellbisbal 3 6 1 0 5

Cb ripollet  8 8 0
Cb santa Coloma  8 6 2
badalonès  8 5 3
Cb alpicat  8 5 3
maristes ademar  8 5 3
bàsquet sitges  8 4 4
Círcol Cotonificio  8 4 4
Cb Castellar  8 4 4
aese  8 3 5
la salle reus ploms  8 3 5
Cb Cantaires tortosa 8 3 5
Ue sant Cugat  8 3 5
 basquet pia sabadell 8 2 6
bàsquet molins  8 1 7

ClASSifiCACió  pJ pG ppClASSifiCACió pt pJ pG pe pp ClASSifiCACió pt pJ pG pe pp ClASSifiCACió pt pJ pG pe pp

Cp Voltregà 28 10 9 1 0
Cp roda 21 10 7 0 3
HC sentmenat 20 10 6 2 2
Cp jonquerenc 20 10 6 2 2
Hp tona 19 10 6 1 3
Ce arenys de m. 18 10 5 3 2
fd Cassanenc 17 10 5 2 3
HC ripoll 15 10 4 3 3
CHp bigues i riells 15 10 4 3 3
CH arenys de mar 14  10 4 2 4
CH palafrugell 12 10 3 3 4
CH lloret 11 10 3 2 5
Cp Vic 10 10 3 1 6
geieg 3 10 0 3 7
Cp tordera 3 10 1 0 9
HC Castellar 0 10 0 0 10

sant Cugat - Cotonificio 71-76
sitges - molins 68-61
Santa Coloma - Cb Castellar 82-74
aese - Cantaires 77-65
ademar - badalonès 62-69
ripollet - pia sabadell 75-71
alpicat - reus ploms 80-73

fUtbol (Ue Castellar)

DiSSAbte 24 NoVeMbRe
Joan Cortiella-Can Serrador
10:30   debutants – san Cristobal
10:30     benjamí e – ef sabadell
12:00     prebenjamí a – sabadellenca
12:00     benjamí b – sant quirze
13:00     aleví g  – juv. 25 septiembre
13:30     aleví H – lourdes Ud
14:30     aleví b – Can rull r. t. CfU
16:00     cadet a – pb sant Cugat
18:00     juvenil b – la romànica Cf

partits a fora
09:00    ef sabadell -  infantil C 
09:30    ripollet Cf -  aleví C
10:00    sant quirze Vallès -  aleví f
10:45    sabadellenca -  benjamí a 
11:30    ef sabadell -  prebenjamí b
12:45    roureda Vdf -  benjamí C 
12:45    Can rull r. t. CfU -  aleví a
13:30    terrassa fC -  infantil a fem
13:30    ef base ripollet -  infantil b
17:00    ripollet Cf -  juvenil a
18:15    ef planadeu –  cadet b

DiUMeNGe 25 NoVeMbRe
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15     veterans – Cerdanyola
10:30     infantil b fem – sant gabriel
12:00     cadet C – sant quirze
14:00     juvenil fem – Women’s ss
16:00     infantil d – sabadell fC

partits a fora
09:30    polinyà at. –  infantil a
12:30    juan xxiii –  amateur

AGeNDA
DEl 23 al 29 DE NoVEMbrE

bàSQUet (Cb Castellar)

DiVeNDReS 24 NoVeMbRe
pavelló puigverd
09:00    mini  – Cb grup barna
16:30     cadet  – Ue Horta

partits a fora
09:30    eb rossell -  premini 
10:30    sfèric terrassa -  premini 
11:00    Cb matadepera -  preinfantil 
19:00    Ce maristes rubí -  júnior fem

DiUMeNGe 25 NoVeMbRe
pavelló puigverd
09:00    premini fem – jet
10:30     mini   – Cn terrassa
12:00     júnior   – Ue barberà
17:00     sènior b   – Cb nou badia
19:00     sènior a   – Cb alpicat

partits a fora
10:30    Vilabàsquet -  sots 25 
12:00    el masnou -  sènior fem

HoQUei (HC Castellar)

DiSSAbte 24 NoVeMbRe
partits fora
10:00  les franqueses - iniciació a 
11:00   Hc Palau -  iniciació b 
13:00   Hc sant Just -  infantil 
17:30  Mollet Hc -  juvenil a 

DiUMeNGe 25 NoVeMbRe
pavelló Dani pedrosa
18:00    aleví – Hc sentmenat 
19:00    juvenil b – PHc sant cugat

partits a fora
11:00   cP Manlleu -  prebenjamí a 
12:00   cP Manlleu -  benjamí 
12:30   GE i EG -  sènior 1 cat 

fUtSAl (fS Castellar)

DiSSAbte 24 NoVeMbRe
pavelló Joaquim blume 
17:00    Presentació equips  
 cf temporada 2018-19
19:30    sènior a – bosco rocafort 

partits a fora
12:00    badalona futsal -  infantil a 
14:15    sant Joan -  prebenjamí a

DiUMeNGe 25 NoVeMbRe
pavelló Joaquim blume
10:00    prebenjamí b – Parets fs
11:15     benjamí a – ripollet fs
12:30    aleví a – cEfs Manlleu
18:15     cadet b – Palau solitÀ
19:30    juvenil b – Grups arrahona

partits a fora
11:00    aP Nou Escorial -  sènior b 
11:30    sant cugat fs -  cadet a 
18:30    cerdanyola -  juvenil a 
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Cinefòrum amb la pel·lícula 
‘el insulto’, divendres a 
l’Auditori Municipal

avui, a les 21 h, l’auditori municipal 
acull una proposta del Club Cinema 
Castellar Vallès titulada ‘el insulto’,  

una pel·lícula nominada als oscars 
com a millor pel·lícula de parla no an-
glesa. està signada pel director liba-
nès ziad doueiri. la pel·lícula explica 
un llarg procés en el qual el confilcte 
prendrà una dimensió nacional, i en-
frontarà palestins i cristians libanesos.  

el programa ‘Quins fogons’ 
prepara una recepta per als 
amants del formatge

el programa ‘quins fogons’ et pro-
posa una recepta fàcil i deliciosa per 
fer un àpat informal amb els amics. 

es tracta d’una fondue que se ser-
veix dins del pa. Hi participen els for-
matges emmental, comté i gruyè-
re. no us ho perdeu! podeu veure 
la recepta al facebook de ‘quins fo-
gons,’ al web lactual.cat i al canal de 
youtube de l’actual.

Vida i obra de Josep Gibert, en un llibre

el paleoantropòleg castellarenc Josep Gibert va ser el descobridor de l’home d’orce. || Cedida

Dissabte 24, a les 18.30 hores, la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador acull la presentació d’un 
llibre homenatge al paleantropòleg cas-
tellarenc Josep Gibert titulat Homenaje a 
José Gibert Clols. Una vida dedicada a la ci-
encia y al conocimento de los primeros euro-
peos, editat per la Diputació de Granada i 
coordinat pel doctor Francesc Ribot, pa-
leoantropòleg amic i deixeble de Gibert. 
“Vaig col·laborar amb Gibert durant 
més de 20 anys, perquè vaig entrar de 
molt jovenet a treballar amb ell”, re-
corda Ribot. Afegeix que “el Josep era 
molt meticulós, molt intel·ligent, i es-
tava especialment preocupat per apli-
car rigorosament el mètode científic 
perquè no hi haguessin errors”.

L’acte és una iniciativa del Centre 
d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Histò-
ria i comptarà amb la presència de diver-
sos científics. Entre ells, el mateix Ribot, 
l’arqueòleg gallec Alfredo Iglesias i la pa-
leantropòloga Florentina Sánchez. A les 
20 h, una vegada acabada la presentació, 
al Centre d’Estudis de Castellar s’inaugu-
rarà una exposició de pintures que home-
natgen Gibert creades per familiars del ci-
entífic. En concret, per Pepa Beotas, Patxu 
Gibert, Violeta Vicente Gibert i Blanca Gi-
bert. L’ exposició es titula “Reencuentros”.

El doctor Ribot recorda Gibert com 
un home afable de tracte, bon amic i un eru-

 Marina Antúnez

dit perquè, a més de científic de la seva es-
pecialitat, “et podia parlar d’art, de lite-
ratura, d’història, tenia coneixements 
molt amplis, s’hi treballava molt a gust 
i s’hi aprenia molt, al seu costat”. Alho-
ra, Gibert admirava personatges del Re-
naixement com Giordano Bruno, Galileo 
Galilei, persones que havien fet aportaci-
ons i que van ser incompresos a la seva 
època. Actualment, diu Ribot, “l’especi-
alització científica fa que els científics 
no dominin tots els camps, hi ha una hi-
perespecialitat en la ciència”.

El llibre s’enfoca des de dos vessants: 
des de l’aportació de Gibert en el camp 
de la ciència, perquè va trencar dos para-
digmes molt arrelats fins aleshores; d’una 

El llibre, coordinat pel 
doctor francesc ribot, 
es presenta dissabte 
i ha estat editat per la 
Diputació de Granada

banda, amb els jaciments d’Orce i Cueva 
Victòria va demostrar que l’antiguitat 
de l’home a Europa, que fins aquell mo-
ment es pensava que no anava més enllà 
de 500.000, se situava en realitat al vol-
tant d’1.500.00 d’anys; l’altre paradigma 
va ser demostrar que els homes van arri-
bar a Europa, possiblement, per l’estret 
de Gibraltar.  El segon vessant és el més 
humà, de com era com a persona. Ribot 
i algun altre company ha fet algun escrit, 
però ha estat sobretot la família, la seva 
dona, el seu fill i filles, els qui han escrit 
sobre la seva vida personal. 

Com a coordinador del llibre, “em 
vaig posar en contacte amb diferents 
paleoantropòlegs i paleontòlegs que 

havien conegut Gibert, vaig rebre els 
articles, els vaig ordenar”, diu Ribot, i 
finalment, després d’haver revisat i afe-
git documentació, s’ha editat el llibre. 

Al volum hi han participat científics 
espanyols i americans, sobretot. “Als ame-
ricans, els vaig conèixer al Congrés In-
ternacional que vam fer, l’any 1995, amb 
Gibert, a la localitat d’Orce”, diu el doctor 
Ribot. Van acceptar participar en el llibre.

la polèmica del crani d’orce

El doctor Ribot ha inclòs al llibre un parell 
o tres d’articles dedicats a la polèmica que 
hi va haver amb el crani d’Orce, de com va 
passar. Aquella és una polèmica que avui 
encara no s’ha resolt. “Quan va morir, 
Gibert estava preparant una resposta 
contundent”, reconeix Ribot. De fet, Gi-
bert havia afirmat que a Orce s’hi havia 
trobat un crani humà i un professor fran-
cès de renom va dir que era d’un altre ani-
mal, potser un ase. I la comunitat científi-
ca oficial del moment va fer cas d’aquesta 
segona opinió. Segons el doctor Ribot, “no 
hi va haver una discussió científica, es 
van barrejar qüestions personals i po-
lítiques”. Tot i que les rèpliques van ser 
molt fluixes, com Ribot recorda de les ma-
teixes paraules de Gibert, “la ciència, a 
Espanya, funcionava per criteris d’au-
toritat, i, si un científic de renom deia 
alguna cosa, anava a missa”.

Gibert va rebre el suport de diversos 
científics com ara Phillip Tobias, premi 
Nobel per la seva recerca sobre l’evolu-
ció humana; el doctor Campillo, cap de 
neurocirurgia del Sagrat Cor i L’Alian-
ça i el doctor García Olivares, catedrà-
tic d’immunologia, entre d’altres. Fins i 
tot el professor Emiliano Aguirre, “que 
havia treballat de costat amb Gibert i 
que en un primer moment va defensar 
la teoria oficial de la investigació”, va 
fer un gir i es va posicionar clarament a 
favor de les teories de Gibert. 

col·laboren 
al llibre que 
homenatja 

Josep Gibert

CieNtÍfiCS

pRop De

50
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El muntatge es 
passeja per la 
història del cabaret 
en clau de dona

còctel musical i teatral a la 
cabareta d’aquest dissabte

Aquest dissabte, a les 20.30 hores, ar-
riba l’espectacle CabaretA a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. Es tracta d’un 
espectacle “que vol recuperar el ca-
baret dels anys 20 i 30 de la Barce-
lona canalla, el cabaret desenfadat 
que es va produir abans de la Guerra 
Civil, durant la República”, explica 
Maria Molins, l’actriu que protagonit-
za el muntatge, juntament amb Bàr-
bara Granados, compositora de bona 
part de les peces que se sentiran, i mú-

sica i actriu; Dick Them, que toca el 
baix i també actua, i Miquel Malirach, 
músic i també actor a CabaretA. 

La proposta també repassarà el 
cabaret dels anys 60 i 70, i mencionarà 
Maria Aurèlia Capmany, Mary Sant-
pere, Àngel Pavlovsky i Guillermina 
Motta, “però no cantant temes seus, 
sinó fent menció de la seva persona”, 
fins a l’actualitat, amb temes propis 
de Bàrbara Granados i de Maria Mo-
lins. S’hi podran escoltar temes nous 
i peces conegudes “com ‘Bohemian 
Rapsody’, de Queen”.

L’espectacle va néixer de la vo-
luntat de dues dones (la Maria i la Bàr-
bara) de crear una proposta que fos 
música en directe i un espai de teatre, 
i la sorpresa va ser que el projecte va 
ser molt reconegut, “ens van progra-
mar al Grec, al Lliure, hem estat fi-

Moment de l’espectacle ‘CabaretA’, que es podrà veure aquest dissabte a l’Auditori Municipal. || m. morales

AUDitoRi MUNiCipAl | EsPEctaclE

nalistes als Premis Max i tenim 3 
nominacions als Premis Butaca”, 
afegeix Molins. Més que teatre musi-
cal, la intenció de l’actriu era fer una 
mixtura entre el que seria un espec-
tacle de teatre i un concert.  

El nom de CabaretA va venir més 
tard, “perquè en un principi n’hi vo-
líem dir ‘Teacert’”. L’objectiu és re-
cuperar el públic dels concerts, que 
connecta tant, i el públic de teatre, 
més racional. “La gent que ha vin-
gut acaba molt contenta, dempeus”.

Els temes de CabaretA estan 
tractats amb dosis d’humor blanc i 
d’humor negre. Parlen de política, de 
qüestions de gènere, etc. Hi ha temes 
durs i temes més romàntics. “Per 
exemple, la Bàrbara va escriure un 
tema arran del càncer que va patir”. 

  || marina antúnez

com es poden curar 
les ferides?

Sopa de pollastre amb ordi, de La 
Perla 29, es va poder veure dissabte 
a l’Auditori Municipal Miquel Pont, 
amb les entrades gairebé exhauri-
des. El muntatge, dirigit per Ferran 
Utzet, té sis nominacions als 24 Pre-
mis Butaca que es lliuraran el pro-
per 26 de novembre. 

Sopa de pollastre amb ordi ex-
plica la història de la família Kahn, 
una família de classe obrera d’origen 
jueu que viu en un barri de Londres. 
El text, adaptat per Llàtzer Garcia i 
Ferran Utzet, és una reflexió sobre 
els problemes de la classe obrera a 
partir d’uns fets històrics reals. L’ac-
ció se situa a la manifestació antifei-
xista que va tenir lloc a l’East End 
el 1936, i segueix amb l’apunt de di-
versos fets com la Guerra Civil, la 
Segona Guerra Mundial, l’estalinis-
me, fins a l’alçament anticomunista 
d’Hongria del 1956.

Wesker mostra diversos posi-
cionaments ideològics. La desinte-
gració de la família Kahn seguirà en 
paral·lel a la desintegració dels ideals.

L’obra tracta el desencís, però 
també planteja diferents maneres 
de gestionar aquesta decepció da-
vant d’un món que no acaba sent 
com havíem somniat. Cada perso-
natge buscarà una sortida a la situ-
ació angoixant de la desintegració, 
o bé mantenint-se ferm en el soci-
alisme, en els llibres, en la vida al 
camp, en l’art, en la supervivència. 
L’actor castellarenc Òscar Intente, 
que participa a l’obra amb el paper 
de pare, representa l’exemple més 
clar de la degradació, que és física, 
mental i moral, alhora. 

L’atmosfera que La Perla 29 
aconsegueix amb l’escenografia fa bri-
llar l’obra encara més. Ferran Utzet 
treballa en total sintonia amb el que 
La Perla 29 acostuma a ensenyar als 
seus muntatges. Els elements visuals 
acuradament seleccionats pels qua-
dres escènics de  Sopa de pollastre amb 
ordi (vestuari, mobiliari, attrezzo), en 
cap moment desvien l’espectador de 
l’essencial, ans al contrari, hi fan èmfa-
si i el reforcen.   || m. antúnez

D’esquerra a dreta, Màrcia Cisteró i Maria Rodríguez, de la perla 29. || Cedida

‘sopa de pollastre amb ordi’ reflexiona 
sobre la pèrdua dels ideals polítics

teAtRe | cròNica
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Dissabte, al Calissó d’en Roca, s’hi van apropar al voltant de 150 per-
sones a l’Hora del Conte Infantil que programa la Biblioteca Munici-
pal Antoni Tort. “Les històries musicades que ens porten cada any els 
músics d’Artcàdia són garantia d’èxit”, deien a la Biblioteca. En aques-
ta ocasió, el fil narratiu va ser ‘‘La Nàsfi i la baixada de cal Verge”. Els 
instrumentistes van explicar la història d’una ratolina molt eixerida.
Els alumnes celebraven Santa Cecília, patrona dels músics.  || m. a.

CAliSSó D’eN RoCA | coNtEs

Artcàdia va actuar al Calissó d’en Roca

El portal web www.auditoricastellar.
cat ha activat aquesta mateixa set-
mana la venda d’entrades per a les 
sessions de cinema que tenen lloc 
cada diumenge a l’Auditori Muni-
cipal Miquel Pont. Aquesta és una 
iniciativa per a tota la ciutadania, 
independentment dels descomptes 
que algunes persones ja gaudeixin 
per diferents subscripcions.

La compra es podrà fer per a 
totes les projeccions de pel·lícules 
que organitza l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès, tant per les pro-
postes del cicle de cinema familiar 
com al que porta per nom “Diumen-
ge d’estrena”.  

Segons el regidor de Cultu-

Venda on line d’entrades per al cinema
Es poden adquirir a través del portal www.auditoricastellar.cat 

ra de l’Ajuntament, Aleix Canalís, 
“aquesta nova funcionalitat per 
al cinema se suma a la passarel-
la de venda d’entrades, que ja es 
va activar per al cicle de teatre i 
música l’any passat”. I afegeix que 
“el sistema  de venda d’entrades 
i abonaments per Internet de la 
temporada estable han tingut 
molt èxit i esperem que ara també 
en tingui la venda on line del cine-
ma”. Canalís conclou que, “en defi-
nitiva, es tracta de facilitar que la 
ciutadania pugui accedir a l’ofer-
ta cultural amb antelació i d’una 
manera planificada”.

Les primeres pel·lícules per a 
les quals ja es poden adquirir entra-
des per Internet són Mamma Mia! 
Una y otra vez per diumenge 25, a 
les 16.30 hores, i les següents pel-

AUDitoRi MUNiCipAl | ciNEMa

CAStelleRS De CAStellAR | balaNç

lícules programades per a aques-
ta temporada: El cascanueces y los 
cuatro reinos, Ant-Man y la Avispa, 
Dos mujeres i Christopher Robin. Es 
poden consultar els horaris i la infor-
mació sobre aquests films al mateix 
portal www.auditoricastellar.cat.

Algunes famílies ja van poder 
gaudir del servei de venda on line,  
diumenge passat, per a la pel·lícula 
Smallfoot, que es va projectar matí i 
tarda a l’Auditori Municipal. Aques-
ta va ser la primera prova de venda 
d’entrades per Internet.

Aquest servei de venda on line 
s’oferirà només per a les pel·lícules 
que programi l’Ajuntament. Les que 
programi l’entitat Club Cinema Cas-
tellar Vallès seguiran les altres vies 
de compra i descomptes que utilit-
zen habitualment.  

  Redacció

La Colla Castellera de Castellar - 
Capgirats celebra la nova categoria 
aconseguida, ser Colla de 7. El dia 11 
passat, els Capgirats van fer la seva 
última actuació de la temporada a 
Caldes de Montbui, on van compar-
tir plaça amb els Castellers de Cal-
des i els Nyerros de la Plana i on van 
escriure una pàgina més de la seva 
història, descarregant per prime-
ra vegada el 3 i el 4 de 7. “Ara estem 
en molt bon moment, estem molt 
forts i vam arribar molt tranquils 
a plaça”, deia el president de l’en-
titat castellera local, Just Cidonc-
ha. La setmana anterior, l’actuació a 
Oristà es va suspendre per la pluja i 
és per això que l’oportunitat d’asso-
lir la categoria va arribar, definitiva-
ment, a Caldes. 

El 15 de desembre que ve, a la 
Nit de Castells que la revista Castells 
organitza al Centre Cultural de Valls,  
s’entregarà als Capgirats el Premi 
Baròmetre Casteller, que reconeix el 
nivell històric que ha assolit la colla.

Fins diumenge passat, el 3 de 
7 no s’havia aconseguit. No es va ar-
ribar a descarregar l’any 2016 “i, al 
2017, va caure justdesprés de car-
regar-lo, a la sortida d’acotxador i 
enxaneta del pom de dalt”, recorden 
els castellers. Això va passar al no-
vembre, a la Diada dels Castellers de 
Castellar. El punt es dona quan es car-
regua i descarrega el castell sencer.

En aquesta ocasió, el castell 

estava molt segur, “ens sentíem 
molt segurs i la canalla s’ho es-
tava passant bé”. Els terços i els 
quarts, que habitualment són els 
qui pateixen més les rebrincades 
de la canalla, estaven molt ben pa-
rats. “El 3 de 7 va costar més, tot i 
que l’havíem treballat més que el 
4  de 7, que costa més de quadrar 
i que no s’estiri”. És poc habitual 
que una colla castellera que només 

Els capgirats encaren el futur com a colla de 7
l’objectiu, després de l’èxit de diumenge passat, és consolidar els castells de 7, fer rotació de gent i engrandir la colla

  Marina Antúnez

té cinc anys d’història ja faci castells 
d’aquesta alçada.

L’èxit històric d’aquesta colla 
s’atribueix, sobretot, a la canalla i els 
joves, que s’esforcen molt en els as-
sajos. “I a l’equip tècnic que tenim 
des de fa dos anys, que és molt po-
tent, ens fa suar, patir i triomfar”.  
També és important la bona pinya 
que els de Castellar tenen actual-
ment. Per aquest motiu, els Cap-

girats han assolit una tècnica molt 
bona. La colla assaja dilluns i diven-
dres i, “quan hi ha diades impor-
tants, també assajem dimecres”.

De cara al futur, els Castellers 
de Castellar es plantegen consolidar 
el castell de 7. “Per aconseguir la 
categoria de Colla de 7 hem d’acon-
seguir fer 12 castells de 7 en tres 
anys, com a mínim”. A més d’anar 
tirant castells de 7, “també volem 

ampliar la gamma amb construc-
cions amb agulla i de volum”. La 
colla també vol començar la rotació 
de gent, sobretot al tronc, i seguir 
augmentant la pinya. Actualment, 
són 130 socis castellers, sobretot 
gent jove. La propera actuació im-
portant serà a l’abril, per celebrar 
el 5è aniversari. Prèviament, és pos-
sible hi hagi actuació castellera per 
Sant Antoni Abat.  

la gran família dels Castellers de Castellar ja compta amb 130 socis i ha aconseguit la categoria de Colla de 7. || j. millàs (xeC)
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Divendres, a les 18.30 hores, es pre-
senta el grup d’artistes Off Collective 
a la Sala Polivalent d’El Mirador. Ex-
posen una mostra que porta el mateix 
nom que el col·lectiu “i que servirà 
per presentar-nos”, explica Maria 
Losada, l’artista castellarenca que 
forma part del col·lectiu, al costat 
de sis artistes més: Lia Coscojuela, 
Sebas Carbonell, Raul Cañadas, Neus 
Gómez, Rosa Sánchez i Noelia Sierra. 

Tot va néixer d’un màster de 
patrimoni i museologia que Losa-
da estava fent. “Vaig pensar que al 
poble hi faltaven exposicions més 
reivindicatives en el món femení”. 
Per aquest motiu, va decidir diri-
gir-se a El Mirador per aconseguir 
una sala i , fa tres setmanes, va fer 
l’exposició “Dones”. “Em va estra-
nyar molt que no vingués gent del 
poble, només amics i familiars”, 
reconeix Losada, i afegeix que “em 
va semblar que a Castellar es feia 
poc ressò del tema de l’art”.

Es va posar en contacte amb 
companys seus de l’escola Massa-
na. L’objectiu del grau de La Massa-
na és lligar les cinc arts tradicionals 
amb l’art contemporani. “La Mas-
sana aposta per la hibridació de 
tots aquests estudis”. 

La majoria d’artistes que partici-
pen en l’exposició són gravadors. Van 
estar tot l’estiu parlant de fer alguna 

El grup d’artistes off collective 
es presenta divendres a El Mirador

el grup off Collective durant una jornada de treball, al taller. || Cedida

inauguren una exposició que porta per nom, justament, ‘off collective’

cosa conjunta i va néixer Off Collec-
tive. Cadascú exposarà el seu treball 
individual i, alhora, una feina conjun-
ta. “Hem quedat alguna tarda i ex-
posarem el que ha sortit”.

La idea de l’exposició parteix 
d’un mite en el qual tothom juga amb 
el concepte de la persona. “A partir 
d’una figura humana, que no puc 
desvelar, cadascú farà un tros”. 
L’obra resultant té a veure amb els 
gestos i les mirades. Està feta amb 
gravats, instal·lació i vídeo. 

Una de les obres que presen-
ta Losada és una sublimació, que 
parteix d’una fotografia “que im-

ARtiSteS | El MiraDor

primeixo amb un paper especi-
al perquè, amb la calor, es pugui 
passar a la tela”. Juga amb el con-
cepte nou i tradicional. 

És el primer cop que Off Co-
llective fa una exposició i la idea 
“és seguir fent altres exposicions 
conjuntes”, diu la Maria, que es com-
binaran amb altres projectes perso-
nals. El col·lectiu és molt heterogeni, 
ja que està format per artistes de di-
verses edats que viuen a la provín-
cia de Barcelona. “Em feia il·lusió 
fer l’exposició a Castellar perquè 
és el meu poble i també vull que 
em coneguin aquí”, diu Losada. 

  Marina Antúnez

ARt URbà | caMPaNya ‘EXcusEs o sEParEs?’

Castellar és un dels deu municipis que participarà en el concurs de grafits 
inclòs a la campanya de reciclatge “Excuses  o separes?”, promoguda pel 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i diversos ajunta-
ments de la comarca. La participació en aquest concurs es farà efectiva amb 
la pintada d’un mural sobre el reciclatge de la matèria orgànica que es durà 
a terme diumenge en el marc de la proposa que du per títol “Festival de pin-
tura i art urbà”, que pretén donar visibilitat a la campanya entre el públic 
més jove. El grafit el pintarà durant el matí el jove artista castellarenc Marc 
Torrecilla en una paret situada davant de les escales que connecten la plaça 
i el carrer Major de la vila.

Un cop s’hagin pintat els grafits en tots els municipis que hi participen, 
un jurat format per professionals del medi ambient i del món artístic con-
cediran els diversos premis previstos, que es repartiran en tres categories: 
un primer premi de 1.500 euros, un segon lloc amb un premi de 1.000 euros 
i un tercer premi de 500 euros. 

L’activitat de diumenge s’amenitzarà musicalment amb l’actuació d’un 
discjòquei i també comptarà mb un punt informatiu sobre residus i una expo-
sició sobre plàstics que s’instal·laran a la part antiga de la plaça Major. D’una 
banda, hi haurà una mostra itinerant per a públic familiar. D’altra banda, 
també es podrà visitar un punt informatiu sobre residus, on s’hi podran con-
sultar dubtes i es podrà aconseguir un cubell per separar matèria orgànica i 
bosses compostables, en cas que no se’n disposi. Finalment, es podrà gaudir 
d’una visita virtual amb unes ulleres 360° al Centre de Tractament de Re-
sidus del Vallès Occidental, a través de la qual es podrà viure de l’experièn-
cia d’on va a parar la brossa quan no es recicla correctament.  || redaCCió

Concurs de grafits 
sobre reciclatge 

Visita al CtR Vallès a través de realitat virtual || ConsorCi residUs V. oCC.

la iniciativa s’inclou en un festival d’art 
urbà que inclou visites virtuals del ctr
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agenda

eXpoSiCioNS

23 de novembre al 2 de desembre

DIVENDRES 23
18.30 h - iNAUGURACió
exposició “off Collective”
sala Polivalent d’El Mirador
organització: Grup collective

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

20.30 h -  XeRRADA
“Aromateràpia: olis essencials 
en l’esport”, a càrrec de begoña 
basterretxea
local del cEc
org.: centre Excursionista castellar

21 h - CiNeMA
Cinefòrum: el insulto
+ info.: Pàg. 23

DISSABTE 24
10.30 h - pRoJeCCió
Documental projecte Moyo
casal catalunya
organització: Projecte Moyo
col·laboració: Església Evangèlica 
de castellar del Vallès

11 h - pRopoStA
la Ruleta del Mercat
Mercat Municipal
organització: Mercat Municipal

11.30 h - pRopoStA
Racó 0-3 anys: 
“Juguem amb l’hivern”
ludoteca Municipal
org.: ludoteca Municipal 

De 16 a 19 h - pRopoStA
“Som traçuts”
Desenvolupeu una idea i demos-
treu que teniu traça. Grups de 3-4 
infants (1 €/participant). cal por-
tar-se el material.
locals de colònies i Esplai Xiribec
org.: colònies i Esplai Xiribec

18.30 h - pRopoStA
presentació del llibre Homenaje a 
José Gibert Clols. Una vida dedi-
cada a la ciència y al conocimien-
to de los primeros europeos, 
del Dr. Ribot
+ info.: Pàg. 4

a partir 19.30 h - pRopoStA
3r Aniversari de 
l’Assemblea llibertària
19.30 h - Xerrada “cumpliendo con-
dena. Mitos y realidades sobre la 
vida en prisión”, a càrrec de laura 
Delgado, investigadora del Dept. de 
Dret Penal i criminologia de la uNED
21 h- sopar vegà de cuscús
22 h - concert de Némesis i més música
cal Gorina
organització: assemblea llibertària

20.30 h - teAtRe
CabaretA
Velvet Events, Grec festival de 
barcelona i sala Muntaner
auditori Municipal
organització: ajuntament
22.30 h - MÚsica
the King Kiss
sala blava Espai tolrà
organitza: castellers de castellar

DIUMENGE 25
De 10 a 14 h - pRopoStA
festival d’art urbà
Pl. Major
organització: ajuntament i 
consorci per a la gestió de residus 
del Vallès occidental

D’11 a 13 h - pRopoStA
Classe magistral de zumba
recinte firal de l’Espai tolrà
organització: associació Zumberes 
de castellar i Nerbox

16.30 h i 18.45 h - CiNeMA
Mamma Mia! Una y otra vez
auditori Municipal
organització: ajuntament

18 h - bAll
ball a càrrec de Sílvia bas
sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de saló

DILLUNS 26
11.30 h i 18 h - pRopoStA
lectura del manifest unitari del 
Dia internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones
+ info.: Pàg. 02 

18.30 h - MÚSiCA
lectura del manifest del Dia 
internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones i 
recital de 3 cançons amb Valèria 
Cristina de lima 
+ info.: Pàg. 02 

18.15 h - teAtRe
teatre musical amb lucila laske
+ info.: Pàg. 02 

19.30 h - pRopoStA
Manifest per l’accés de 
Castellar a la Ronda Nord i Ronda 
Vallès de Sabadell 
sala d’actes de El Mirador.
organització: asEMca

20 h - pRopoStA
Club de lectura de viatges Viatjar 
ben acompanyat: 
Diarios de motocicleta
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: biblioteca Municipal

DIMARTS 27
19 h - pRopoStA
ple municipal
ca l’alberola
organització: ajuntament

19 h - XeRRADA
“teràpia ocupacional en la infàn-
cia: sensacions i aprenentatge”
a càrrec de Montserrat font, tera-
peuta ocupacional de l’aVaN
casal catalunya
organització: aVaN
col·l.: fundación oNcE i ajuntament
 
20 h - pRopoStA
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: House of Meetings
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: biblioteca Municipal

DIMECRES 28
De 9.30 a 13 h - pRopoStA
Jocs davant la discapacitat
A càrrec d’Amputats Sant Jordi. 
Activitat adreçada a alumnes de 
primària i secundària
El Mirador i pl. d’El Mercat
organització: comissió d’atenció a 
persones amb discapacitat

9.30 h - pRopoStA
fem passes contra les violències
+ info.: Pàg. 02

DIJOUS 29
20 h - pRopoStA
escola de pares i Mares. 
Col·loqui: “Gestió dels grups de 
WhatsApp escolar”
sala lluís Valls areny d’El Mirador
organització: ajuntament i PEc

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

DIVENDRES 30
De 17.30 a 19.30 h - tAlleR
“Arbre dels desitjos”
Mercat Municipal
org.: ajuntament i comerç castellar

De 19.30 a 21 h - pRopoStA
encesa dels llums de Nadal
amb la participació de Di-versions, 
cor de Gòspel castellar
Pl. del Mercat
org.: ajuntament i comerç castellar

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

21 h - CiNeMA
Cinefòrum: Yo, tonya
auditori Municipal
org.: club cinema castellar Vallès

DISSABTE 1
11.30 h - CoNteS
‘once Upon a time’
ludoteca Municipal les 3 Moreres
org.: ludoteca les 3 Moreres i 
idiomes castellar

19 h - pRopoStA
inauguració de la 68a exposició 
de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar
c. Dr. Pujol, 26
org.: Grup Pessebrista de castellar

21 h -  MÚSiCA
Concert de gospel amb 
Valeria i Jessica
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

22.30 h - bAll
Nit de ball amb el Duet tempo
sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

DIUMENGE 2
12 h - teAtRe
el llop ferotge
la companyia del Príncep totilau
auditori Municipal
organització: ajuntament

18 h - bAll
ball a càrrec de Quin Ritme
sala blava de l’Espai tolrà
organització amics del ball de saló

16.30 h i 18.45 h - CiNeMA
el cascanueces y los cuatro reinos
auditori Municipal
organització: ajuntament

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

68a exposició de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar
Del 2 de desembre al 3 de febrer
c. Dr. Pujol, 26. org.: Grup Pessebrista

exposició “off Collective”
Del 23 fins al 30 de novembre
sala Polivalent d’El Mirador
organització: Grup collective

Recull de dades sobre el tema 
“la crua realitat”
Del 26 de novembre al 3 de desembre a 
l’Escola Municipal d’adults
org.: Escola Municipal d’adults i 
comissió municipal per la igualtat 
d’oportunitats

exposició permanent: 
“trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola Municipal d’adults

exposició permanent d’escultures
de Josep llinares 
Ermita de sant Pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
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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 23 CASANoVAS
DissabtE 24 RoS
DiuMENGE 25 RoS
DilluNs 26 CAtAlUNYA
DiMarts 27 Vilà
DiMEcrEs 28 eURopA
DiJous 29 CAStellAR
DiVENDrEs 30 eURopA
DissabtE 1 CASANoVAS
DiuMENGE 2 CASANoVAS

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

DefUNCioNS 

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

“Jo no desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre elles mateixes”
Mary  Wollstonecraft

@carloslecegui @amatller @inakilamua
superguerrer 1 pàmpol de tardor de madrid al cel

MeMÒRieS De l’ARXiU D’HiStÒRiA 

iNStAGRAM · @lactual 

Potser la més típica i coneguda visió de la Castellassa i el Bolet des d’una miranda de l’última cin-
glera abans d’acabar de pujar a la Mola pel camí dels Monjos. La boira ajuda a veure bé la silueta 
de l’emblemàtic monòlit. Observant la vegetació, es fa evident que era molt més escassa que en 
l’actualitat. Al mateix collet s’hi veu un únic arbre petit.  || fons: joan roCaVert argelagUés  || text: 

albert antonell || arxiUHistoriaCastellar@gmail.Com ||  faCebook.Com/arxiUHistoria 

la Castellassa de can torres, vers el 1920

penúltima

Aureli Ribas pérez
81 anys · 15/11/2018

Magdaleno González Gómez
97 anys · 15/11/2018

telÈfoNS DiNteRÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal plaça major 937 143 655 · Cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de Català 937 143 043 · Centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osb  937 145 389 · aCC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775
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la contra

Juan Carlos Segovia

El Centre Feliuenc 
sempre ha estat un 
punt de trobada

Gerent del Centre Feliuenc i La Masia del Racó 
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A l’hosteleria es defineix com a home orquestra. La seva 
missió és que tot funcioni bé, a cuina i a sala. Ha donat de 
menjar al president Pasqual Maragall. Es considera un 
post-hippy vegetarià a qui li agrada somiar despert 

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
perseverant
Un defecte que no pots dominar?
ja els tinc quasi tots dominats
Una persona que admires?
tot el col·lectiu sanitari
la teva paraula preferida?
amor, en totes les dimensions
Quin plat t’agrada més?
Un assortiment d’amanida
Un còctel
Vi amb gasosa
Un viatge?
suècia i noruega
Un músic?
led zeppelin
Una pel·lícula?
‘2001: una odissea de l’espai’, de ku-
brick
Un llibre?
‘el bandido adolescente’, de  sender
Un comiat
fins demà

”

“

· Des de quan es dedica al món 
de l’hostaleria?
Vaig començar el 1975. Jo estudiava 
a l’institut Ferran Casablancas, a Sa-
badell, i volia guanyar uns calerons i 
vaig començar rentant plants, als 14 
anys, al Restaurant Alonso, a l’avin-
guda Matadepera, també a Sabadell. 
Era una època en la qual hi havia 
moltíssims casaments. Era un res-
taurant de barri, però de bona quali-
tat i era una molt bona escola, d’allà 
en van sortir molts bons cambrers. I 
des de llavors he donat molts tombs. 
He estat al Viena, a sales de festa, a 
marisqueries, a cuines... també vaig 
tenir una experiència a Màlaga, aju-
dant a la cuina d’un hotel...

· Quan comences a fer-te càrrec 
del Centre feliuenc?
Jo vivia a Sabadell i l’any 1994 vaig 

arribar aquí. Venia fugint de la ciutat 
perquè volíem criar els tres fills en un 
lloc més tranquil. I vaig tenir la sort 
d’agafar la masia Mas Olivet. Vam 
treballar molt per rehabilitar-ne una 
part, i encara hi visc. Com sempre 
anava corrent a tot arreu, m’atura-
va a fer un tallat ràpid al Centre Fe-
liuenc -amb la llet freda perquè no 
tenia temps- i pensava, ‘quin bar tan 
maco, si jo l’agafés...’. Llavors es va 
presentar l’ocasió i vaig començar. 
La setmana que ve, el 27 de novem-
bre, farà 21 anys que soc aquí. 

· Com era Sant feliu aleshores?
Hi ha un estudi de l’Associació de 
Veïns que mostra que entre el 1997 
i el 2012 la població de Sant Feliu del 
Racó s’ha triplicat. De 500 a 1.500 
persones aproximadament. Aquí 
ha vingut moltíssima gent de fora. 

· i com és ara?
En aquest poble hi ha molta disper-

sió. La gent el que vol és viure bé, i 
aquí a Sant Feliu es pot aconseguir. 
Jo vinc d’una infantesa en què tot-
hom s’unia i anava plegat malgrat 
les diferències i aquí sempre hi ha 
hagut una mica de classisme. Fa 50 
anys els que portaven la veu cantant 
del poble eren els que venien d’esti-
ueig. Ells van fer el Casino, van vetar 
que la gent del poble pogués entrar 
i es va crear una gran divisió. Això, 
per sort, amb el temps s’ha anat aca-
bant. Crec que els habitants d’ara 
són gent tranquil·la, però que van 
una mica a la seva. 

· Què ofereix el Centre feliuenc?
365 dies de servei continuat. Sem-
pre ha estat un lloc de trobada de la 
gent, de venir a fer el cafè, de com-
prar la barra de pa, mirar el diari, a 
més, obrim fins tard... tenim moltís-
sima clientela. Per aquí passa molta 
gent, molts excursionistes, molts ci-
clistes. Tot tipus de gent, també es-

trangers. Fins i tot tinc un client de 
Califòrnia. Els forasters venen bus-
cant coses autèntiques i, sobretot, el 
magnífic dinar d’aquest país.

· Com és la vostra cuina?
Tinc quatre normes que aquí no 
canviaran mai. Cuina senzilla, amb 
productes de qualitat; no m’agrada 
la cuina minimalista i m’agrada que 
el client mengi. És cuina catalana, 
cuina mediterrània, cuina de tem-
porada i de mercat. Jo fa 40 anys 
que vaig a la Mancomunitat a com-
prar els productes i tinc claríssim 
quan el producte és de temporada, 
quan és car, quan és d’aquí, quan ve 
de fora... No m’enganyen. Pots men-
jar un bon bistec, un ternasco, una 
esqueixada, escudella... No hi ha 
menú, però oferim carta constant-
ment i esmorzars a la brasa. 

· Quin és el reclam principal?
Des del primer dia, el plat estrella és 

l’entrecot. És una demanda constant. 
I l’altra, és la xemeneia que tenim. 
La xemeneia a l’hivern i la terrassa 
a l’estiu, que el jovent la va batejar 
com ‘la fresca’. 

· Com han estat aquests 20 anys 
de feina continuada?
M’agrada la meva feina i aquestes 
dues dècades han estat apassio-
nants. He treballat molts anys unes 
100 hores a la setmana. Tinc la sa-
tisfacció d’haver fet el que havia de 
fer, de tenir moltíssima gent des del 
principi, contents i fidels, i soc tiet 
de dotzenes de nens que han nascut 
de parelles que s’han fet aquí. Els 
nens m’estimen una barbaritat. La 
discreció és fonamental, però he fet 
de psicòleg, de banquer, ajudo tot-
hom que puc, he contractat gent que 
ho necessitava... Jo soc així. Intento 
que tothom se senti com a casa, que 
els de casa se sentin com a casa i els 
de fora, també.  

 Cristina Domene


