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Setmanari d’informació local

Un dels components del Futbol Sala Castellar corre per  la pista del Joaquim Blume durant la presentació de tots els equips de les diferents categories que  competeixen aquesta temporada. || q. pascual

Llançats!!!
esports | p 13

L’Fs Castellar va presentar dissabte 
els equips de futsal i vòlei en un 
Joaquim Blume ple  de gom a gom

Clam per enllaçar 
Castellar amb la C-58

Associacions empresarials de sabadell i 
Castellar signen el manifest per l’accés de 
Castellar a la ronda Nord i a la ronda Vallès

ACtuALitAt | p 04
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tema de la setmana25-N

La violència masclista és cosa de tots

Actuació musical promoguda per Dona Cançó després de la lectura del manifest. || f.m.

La violència masclista no és només 
cosa de dones, és un problema que 
afecta el conjunt de la societat. Així 
es va posar de manifest dilluns pas-
sat, jornada que va acollir bona part 
de les activitats de sensibilització pro-
gramades en el marc del 25-N, el Dia 
Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones. 

Castellar del Vallès va viure una 
triple lectura del manifest unitari, re-
dactat enguany per la periodista Ari-
adna Oltra i consensuat per la Gene-
ralitat, les Diputacions i les entitats 
municipalistes. Al matí, a la plaça de 
la Fàbrica Nova, a càrrec d’alumnes 
de l’Escola Municipal d’Adults, i a la 
tarda a la Sala d’Actes d’El Mirador, 
amb la veu de l’actriu Mònica Mimó, 
i a l’Escola d’Adults, va ressonar un 
manifest més colpidor que mai per-
què justament el 25-N es va produir 
una nova víctima mortal a l’estat es-
panyol, i ja en portem 45, aquest 2018. 
Dels 45 crims amb dones assassina-
des, sis van tenir lloc a Catalunya. 
“Una dècada després de la llei ca-
talana del dret de les dones a erra-
dicar la violència masclista, estem 
més decidides que mai a superar el 
patriarcat, a que el poder sigui en 
mans de les dones a mans iguals, i a 
no tenir por. Perquè no volem més 
violència contra les dones. Contra 
cap dona, contra cap nena. Perquè 
tenim dret a ser nenes i dones lliu-
res”, reivindicava el manifest.

En paraules del tinent d’alcalde 
i regidor de Programes Socials, Joan 
Creus, la violència masclista “és un 
problema social de primera mag-
nitud que fa que haguem de tre-
ballar entre tots de costat”. És per 

Castellar del Vallès es 
va sumar a la jornada 
reivindicativa del 25-N 
amb diverses activitats 
de sensibilització

 R.G./G.p.

això que, des de l’administració local, 
Creus apunta que s’ofereix suport a 
les dones que es trobin en una situa-
ció de violència masclista  a través de 
serveis socials però també d’un ser-
vei d’assessorament jurídic i d’atenció 
a la dona. El regidor també va posar 
de manifest la necessitat de “fer pe-
dagogia, donar les eines i els recur-
sos necessaris tant a nivell d’edu-
cació com d’actuació per prevenir 
la xacra que suposa”.

Cal destacar que després de la 
lectura del manifest a la Sala d’Actes 
d’El Mirador, l’espai va acollir una 
proposta de teatre musical a càrrec 
de Lucila Laske i Claudio Cesar, de la 
mà de l’associació Dona Cançó.

acció de la coordinadora feminista

“Quan surto amb amigues m’obli-
ga a enviar-li fotos constantment”. 
“Només 1 de les 6 dones assassina-
des aquest any a Catalunya havia 
denunciat”. “Entre 11 i 20 anys és 

la franja d’edat amb més víctimes”. 
Són missatges colpidors, que retraten 
una realitat molt crua. Es van poder 
llegir dissabte passat al matí en una 
desena de cartells que diferents dones 
van aixecar al Mercat Municipal i a les 
places Major, Mirador i Calissó. Ho 
van fer apareixent entre la gent, en 
silenci, vestides de negre i amb una 
màscara. Eren les membres de les 
Carnera, la Coordinadora Feminista 
de Castellar, i no tenen por a donar 
la cara. És per això que, davant de la 
multitud aplegada a les diferents pla-
ces i al mercat, es van desemmascarar 
públicament. Darrere de les caretes, 
van aparéixer rostres plens de morats 
que, a través de maquillatge, van sim-
bolitzar agressions a víctimes de vio-
lència masclista. 

El cop d’efecte escènic de les 
Carnera es va acompanyar d’un ma-
nifest feminista. El text va rebobinar 
fins al 25 de novembre de 1960, quan 
tres activistes polítiques de la Repú-
blica Dominicana, les germanes Mi-
rabal van ser assassinades per ordre 
del dictador Rafael Trujillo. Conver-
tides en símbols de la lluita i la resis-
tència contra abusos i tortures, a la 1a 
Trobada Feminista de Llatinoamèrica 
i del Carib del juliol de 1981, es va de-
cidir que el 25 de novembre es com-
memorarien aquestes tres activistes, 
les germanes Mirabal. Un dia abans 
que es complissin 58 anys d’aquest 
brutal assassinat, el col·lectiu Carne-
ra va sortir al carrer per proclamar 
que “no és suficient reivindicar un 
cop l’any!”, i exclamar que cal lluitar 
fins a “erradicar totes i cadascuna 
de les pràctiques opressives que hi 
ha a la nostra societat patriarcal”. 

En aquest sentit, les Carnera 
van reclamar sensibilització social en 
la construcció de gènere dels infants, 
denuncien la cosificació de la dona i 
van exigir més recursos de preven-
ció i atenció a les víctimes amb pro-
cessos judicials més humans. Van il-
lustrar el missatge mostrant xifres 
alarmants sobre violència masclista 
d’aquest any: 9.880 denúncies enre-
gistrades en l’àmbit de parella, 2.889 
en l’àmbit familiar, 12.470 víctimes 
ateses i 6 de mortals. 

Una desena de dones de la Coordinadora Feminista, dissabte passat, durant la seva mobilització a la plaça del Mercat. || v. palazón
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L’Associació d’Empresaris de Caste-
llar del Vallès (ASEMCA) ha mogut 
fitxa per reivindicar en veu alta la 
construcció de la Ronda Nord per en-
llaçar la Ronda Oest de Sabadell amb 
la B-124. Així es va posar de manifest 
dilluns passat a la tarda a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador, moment en el qual es 
va presentar i signar un manifest pro-
mogut per l’ASEMCA per demanar 
l’accés de Castellar a la Ronda Nord i 
a la Ronda Vallès. 

Concretament, el text compta 
amb el suport de les principals asso-
ciacions de comerciants i empresaris 
tant de Sabadell com de Castellar, i 
també amb el posicionament obert a 
favor de la ronda de l’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez. De fet, han rubri-
cat el document l’associació Comerç 
Castellar, la Cambra de Comerç de Sa-
badell, el Gremi de Fabricants de Sa-
badell, el Consell Intersectorial d’Em-
preses, el Centre Metal·lúrgic i PIMEC 
Vallès Occidental. El manifest, però, 
resta obert a ser signat per altres col-
lectius i ciutadans a títol personal. “És 
l’hora d’anar tots junts, de fer pinya 
i aprofitar l’embranzida que està 
agafant aquesta qüestió per pressi-
onar perquè es desbloquegi una in-
fraestructura tan estratègica per a 
Castellar”, va assegurar el president 
d’ASEMCA, Jordi Batet, en declaraci-
ons a L’ACTUAL. “Hi ha molta unitat 
envers aquesta qüestió i sembla que 
ara és el moment”, va destacar Batet. 

Tanmateix, a més de la construc-

Front comú per demanar la 
construcció de la ronda Nord 

El col·lectiu d’empresaris i comerciants de Sabadell i Castellar, i l’alcalde, I. Giménez, a la signatura del manifest, dilluns passat.  || q.pascual 

Associacions d’empresaris i comerciants de sabadell i Castellar signen el 
manifest d’AseMCA per l’accés de Castellar a la ronda Nord i ronda Vallès

 Rocío Gómez 

MoBIlItAt | iNFrAestruCtures

ció de la Ronda Nord el manifest expo-
sa que l’acabament de la Ronda Vallès 
ha de ser “una prioritat de país, ja 
que és una infraestructura clau per 
millorar la connectivitat interna”. 
De fet, segons apunten des d’ASEMCA, 
la Ronda Nord ha de compartir traçat, 
a mitjà termini, amb la continuació de 
la Ronda Vallès que unirà, en un futur, 
Abrera amb Terrassa, Sabadell i Cas-
tellar. Des d’ASEMCA sostenen que la 
paral·lització del projecte ofega l’econo-
mia de Castellar però també de Saba-
dell i la comarca. La saturació d’eixos 
com la Gran Via de Sabadell també im-
plica “que els ciutadans perdin qua-
litat de vida”, va dir Batet, “pel temps 
que hi inverteixen i per l’alt índex de 
pol·lució que es genera”.

Segons dades de 2017 de la Direc-
ció General d’Infraestructures i Mobi-
litat, la Intensitat Mitjana Diària (IMD) 
de trànsit a la carretera que connecta 
Castellar amb Sabadell (B-124) és de 
27.565 vehicles, una de les més altes de 
Catalunya en carreteres del seu rang. 
Ara bé, amb la construcció d’un nou 
vial de circumval·lació de Sabadell es 
calcula que prop de 12.000 vehicles di-
aris procedents de Castellar deixari-
en de circular pel nucli urbà de la ca-
pital vallesana.

En aquest sentit, l’arquitecte i ur-
banista, i també assessor de Fem Va-
llès, Manel Larrosa, va oferir durant la 
posada de llarg del manifest d’ASEM-
CA una panoràmica sobre els projec-
tes que des de fa més de dues dècades 
s’han posat damunt la taula per millo-
rar la connectivitat de Castellar, com 
ara el Quart Cinturó i la connexió de 

Castellar amb Sabadell i la C-58. Lar-
rosa va posar l’accent en la necessitat 
d’arribar a consensos entre les diver-
ses administracions per tal de resol-
dre un problema que s’arrossega des 
de fa dècades. 

Justament, per a l’ASEMCA la 
pilota és a la teulada de l’Ajuntament 
de Sabadell, que ha d’adoptar una po-
sició clara vers el projecte. “La Gene-
ralitat va posar sobre la taula dos 
possibles traçats que de moment no 
han tingut cap resposta en ferm per 
part de l’Ajuntament de Sabadell”, 
apunta el manifest.

Des de l’Ajuntament de Caste-
llar, però, l’aposta és clara. Durant la 
trobada que va omplir la Sala d’Actes 
d’El Mirador, l’alcalde Ignasi Gimé-
nez va donar suport a les reivindica-
cions de mobilitat exposades. “Si no 
volem arribar al col·lapse del nos-
tre model de municipi, necessitem 
que tan aviat com sigui possible es 
desencalli la situació i s’arribi a un 
acord sobre aquestes dues infraes-
tructures que necessitem. Per això 
assumim com a propi aquest mani-
fest. Ens el fem nostre i ens el sen-
tim nostre”, va remarcar Giménez. 
“Si Sabadell vol deixar de ser una 
de les ciutats més contaminades 
del país, si vol curar-se d’aquesta 
ferida que és la Gran Via, que divi-
deix la ciutat en dos, si vol continu-
ar sent un lloc atractiu per inver-
tir... Cal que es posi davant i demani 
la Ronda Nord i la Ronda Vallès que 
tant necessita la comarca, Castellar, 
i sobretot Sabadell”, va concloure l’al-
calde de Castellar.  

Castellar encendrà aquest divendres 
els tradicionals llums de Nadal. En-
guany, l’encesa s’emmarca en l’ac-
te que porta per títol “Il·luminem el 
Nadal”, que tindrà lloc a la plaça del 
Mercat a les 19.30 hores. L’activitat 
és una iniciativa conjunta de l’associ-
ació Comerç Castellar, l’associació de 
paradistes del Mercat i l’Ajuntament, 
que per cinquena vegada instal·laran 
un arbre de Nadal a la part central de 
la plaça. La proposta comptarà amb 
l’actuació del cor de gòspel castella-
renc Di-versions. Prèviament, a les 
17.30 h, es farà un taller al Mercat que 
du per nom “L’arbre dels desitjos” i 
en el qual els infants podran escriu-
re els seus desitjos en unes targetes 
que es penjaran a l’arbre.

L’enllumenat nadalenc d’en-
guany compta amb 54 cortines de 
llum que s’han reforçat amb 48 ele-
ments lumínics que l’Ajuntament ha 
llogat per a la campanya de Nadal 
2018-2019. La il·luminació està instal-
lada a diferents carrers de la vila, com 
Dr. Pujol, avinguda Sant Esteve,  Pas-
seig, ctra. de Sentmenat, Major, Es-
glésia, Sala Boadella, Montcada, Hos-
pital, Prat de la Riba, Santa Perpètua, 
Sant Pere d’Ullastre, plaça d’Europa, 
de la Fàbrica Nova, Calissó, Major i 
del Mercat, i carretera de Sabadell. 
També n’hi haurà a les façanes del 
Jutjat i del Palau Tolrà, a la rotonda 
de Sant Feliu i a les urbanitzacions.

La il·luminació funcionarà fins 
al 6 de gener, des de la posta de sol i 
fins a les 12 de la nit aproximadament, 
excepte els dies 25 i 31 de desembre, 
que es mantindrà encesa fins a les 3 
de la matinada. Com ja succeeix des 
de fa anys, els llums de Nadal són de 
tecnologia LED; per tant, suposaran 
un estalvi del consum i una millora 
de l’eficiència energètica.

La promoció del comerç en 
èpoques nadalenques es completa-
rà amb la campanya “Compra a Cas-
tellar. Hi tenim de tot”, que suposarà 
la renovació de 150 banderoles que 
es col·locaran als principals eixos co-
mercials i la inserció d’anuncis ins-
titucionals al setmanari L’Actual.

D’altra banda, diumenge 16 de 
desembre tindrà lloc la Fira de Nadal, 
que cada any organitza Comerç Cas-
tellar amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment i que comptarà amb la partici-
pació d’establiments del petit i mitjà 
comerç tant del municipi com de fora.

Una altra iniciativa nadalenca 
és la campanya que engegarà dilluns 
el Mercat Municipal per sortejar 40 
espatlles de pernil entre la seva clien-
tela. Per poder-hi optar cal fer com-
pres a les parades entre els dies 1 i 21 
de desembre, i dipositar les butlletes 
que facilitaran els paradistes a l’ur-
na que hi haurà instal·lada al mateix 
mercat. D’altra banda, la ciutadania 
també podrà participar en la propos-
ta “Ups! Què hi fa això aquí”. Per fer-
ho només cal visitar els comerços que 
participin al concurs d’aparadors de 
Nadal que promouen la Cambra de 
Comerç de Sabadell i l’Ajuntament i 
que es donaran a conèixer a mitjans 
de desembre. A cadascun hi haurà 
un objecte aliè al negoci, que s’hau-
rà d’identificar en unes butlletes que 
es podran recollir a partir del 18 de 
desembre al SAC (El Mirador) o als 
mateixos comerços. L’urna per di-
positar les butlletes també estarà si-
tuada al Mercat Municipal, on l’11 de 
gener es farà el sorteig d’una consola 
Nintendo Switch. A més, divendres 
21 de desembre, durant tot el dia, i 
dissabte 22 de desembre, al matí, 
un mag es passejarà pels carrers 
de Castellar.   || redacció

L’Ajuntament ha instal·lat aquest mes els primers punts de llum a la via 
pública que s’alimenten amb energia solar. Els fanals, que contenen llumi-
nàries LED, s’han col·locat al parc de Colobrers, a l’àrea d’aparcament del 
carrer del Sot de Goleres i a la parada d’autobús de la zona de Les Arenes. 
En total són 5 punts que s’han pogut adquirir mitjançant una subvenció 
atorgada per la Diputació. Les lluminàries instal·lades disposen de bateria 
amb una autonomia d’entre 36 hores i 3 dies i de la possibilitat de regula-
ció de la potència, de manera que durant 3 hores funcionen a 20 W, mentre 
que la resta del cicle ho poden fer a 10 W. El consistori té previst ampliar el 
2019 el nombre de punts de llum amb panells d’energia solar.  || redacció

CoMERÇ | CAMpANYA De NADAL

VIA pÚBlICA | eNLLuMeNAt

Divendres s’encenen 
els llums de Nadal

Primers punts de llum amb energia solar
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L’Ajuntament de 
Castellar, dels més 
ben valorats segons 
el baròmetre CITIX

EnqUEStA | Citix

La majoria de facultatius del Centre 
d’Atenció Primària de Castellar es va 
sumar a les quatre de les cinc jornades 
previstes de vaga. Després que les ne-
gociacions entre el sindicat Metges de 
Catalunya i l’Institut Català de Salut 
(ICS) no hagin arribat a bon port, di-
lluns  ja  es van posposar diferents cites 
programades i només es van atendre 
les visites al servei d’urgències. La pro-
testa convocada fins aquest divendres 
si no hi ha acord tindrà, segons fonts 
sindicals de la vila, una adhesió massi-
va amb un 85 % de seguiment.

A l’entrada del CAP de Caste-
llar, s’hi podia llegir “atenció primà-
ria digna i respectada” en diferents 

el 85% dels metges del CAp Castellar
s’ha adherit a la vaga d’atenció primària
reclamen un 
augment de 
pressupost 
sanitari i la limitació 
de visites per dia

Cartells a la porta del CAp Castellar el primer dia de vaga. || g. plans

cartells. “Creiem que, tal com està 
la societat, cada vegada tenim una 
tipologia de pacient que necessita 
més temps del que ens adjudiquen. 
Considerem que no n’hi ha prou ni 
amb 8 ni amb 10 minuts”, afirma-
va el doctor Antonio Moya, metge 
de capçalera que estava dilluns en 
serveis mínims, que preveu mobilit-
zar-se els propers dies. De fet, ampliar 
el temps mínim per visita a 12 minuts 

  Guillem plans

és una de les reclamacions principals 
dels facultatius, juntament amb al-
tres com la rebaixa del nombre de vi-
sites per dia, la contractació de noves 
places o la recuperació del poder ad-
quisitiu, arrabassat des del 2010. “Fa 
temps que ens queixem d’aquesta si-
tuació, en aquests moments estem 
en precarietat. Les llistes d’espera 
són totalment inadmissibles. No és 
normal que hi hagi una llista d’espe-

L’Ajuntament de Castellar és, jun-
tament amb el Cassà de la Selva, 
un dels municipis catalans amb la 
millor valoració en la gestió mu-
nicipal, segons els resultats del 
baròmetre CITIX de la consulto-
ra STIGA. El baròmetre CITIX 
2018, que ha entrevistat 30.122 es-
panyols, dels quals 5.119 són cata-
lans, té com a objectiu posicionar 
i conèixer la satisfacció de la ciuta-
dania sobre la transparència i els 
serveis municipals dels seus ajun-
taments i la seva opinió sobre la 
qualitat de vida. Els catalans han 
valorat amb una puntuació mitja-
na de 5,66 la gestió municipal dels 
ajuntaments.

Segons dades de la consulto-
ra STIGA, els serveis municipals  
més ben valorats pels catalans són 
les instal·lacions culturals, amb un 
7,04, l’organització de festes, amb 
un 6,66, i l’enllumenat públic, amb 
un 6,43. Les gestions pitjor valora-
des són el trànsit i l’aparcament, 
amb un 4, la gestió del medi ambi-
ent, amb un 4,89 i l’estat de conser-
vació dels espais públics, amb un 
5,35.  || redacció

SAnItAt | AteNCió priMàriA

ra d’un any per a una simple visita 
pràcticament en totes les especia-
litats”, ha sentenciat Moya.

Rosa Vallès, delegada al Vallès 
Occidental del Sindicat de Metges, que 
dilluns va ser a les mobilitzacions de 
Barcelona, també reclama l’augment 
de recursos destinats a l’atenció pri-
mària: “Si augmenta el pressupost, 
els serveis podrem treballar millor, 
hi haurà menys llista d’espera i po-
drem tenir més metges. Això rever-
tirà tant en la qualitat de la nostra 
feina com en la salut dels ciutadans, 
en el servei que els podrem donar”.

Metges de família, pediatres, 
odontòlegs i ginecòlegs de l’atenció 
primària van ser a les mobilitzacions 
de la capital catalana. Segons el De-
partament de Treball de la Genera-
litat, el seguiment de la vaga va ser 
dilluns d’un 45%, mentre que el Sin-
dicat de Metges de Catalunya la xifra 
en un 77%. De moment, encara que hi 
ha hagut aproximacions, les negocia-
cions per aturar-la continuen per re-
clamar l’ampliació  del temps dedicat 
a cada pacient i en limitar el nombre 
de visites per facultatiu. 
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ERC va fer una primera presentació 
del seu programa electoral i del seu 
candidat, Rafa Homet, de cara a les 
municipals de 2019 en una trobada di-
jous passat a l’auditori amb un cente-
nar de convidats “que mouen el mu-
nicipi”, segons van explicar els propis 
organitzadors. El seu cap de llista va 
repassar la història de la vila i va ex-

erC aposta per un nou model 
de centralitat per a Castellar

Rafa Homet, cap de llista d’ERC, en un moment de la conferència. || r.gómez

el cap de llista, rafa 
Homet, va presentar 
les propostes d’erC 
en un acte a l’auditori

posar la seva visió de Castellar, par-
tint de la base que estem vivint “un 
canvi d’època”, va dir Homet. 

La seva aposta programàtica és 
“deixar de créixer cap a Sabadell i 
compactar el municipi”. El candidat 
republicà considera que la vila “corre 
el risc d’esdevenir un barri perifè-
ric de Sabadell, una opció que nos-
altres no contemplem”. En aquest 
sentit, també va expressar la neces-
sitat de trobar “un acord monolític 
sense barrejar interessos electora-
listes” de les forces polítiques locals 
per aconseguir les connexions amb 
l’autopista i l’arribada del tren. L’opi-
nió d’Homet és que Castellar no és un 
cul de sac, és una porta d’entrada i un 
connector cap a molts llocs. Va posar 
com a exemple la potencialitat que 
pot tenir mirar més cap a Terrassa 

ElECCIonS MUnICIpAlS | progrAMA

i les possibilitats socioeconòmiques 
que ofereix ser la porta d’entrada al 
parc de Sant Llorenç.

Un dels projectes que oferei-
xen de cara al mandat vinent és la 
transformació de la zona de Canye-
lles, “que esdevingui un lloc espe-
cial que combini horta i zona de 
passeig, connectant amb les ur-
banitzacions i tornant a fer del 
carrer Major un pol d’atracció”.  
Dins d’aquesta visió de compactar 
la vila i crear “un nou model de 
centralitat”, ERC també aposta, 
com a gran inversió de futur, la ubi-
cació d’un aparcament per a 150 ve-
hicles on són ara les pistes de tennis 
-“a dos minuts del centre”, va re-
cordar Homet-  i la construcció d’un 
complex esportiu que inclogués el 
tennis però també una piscina olím-
pica descoberta i un centre de crea-
ció artística en uns terrenys que, de 
moment, no concreten, només van 
dir que són de titularitat privada. 

Després de la conferència, el 
cap de llista va respondre preguntes 
i dubtes de diversos dels assistents a 
l’acte, que es va desenvolupar a sobre 
de l’escenari de l’auditori, en una po-
sada en escena de pretenia acostar 
els assistents al candidat en un for-
mat molt distès. 

A banda de desplegar diver-
sos aspectes del programa electoral, 
Homet també va parlar de l’escena-
ri electoral local, on es presentaran 
diverses candidatures indepedentis-
tes. Segons va dir, més que fer una 
candidatura unitària el més impor-
tant és aconseguir “un espai repu-
blicà guanyador”.   

 J.G.

La confluència d’esquerres entre ICV, Podem i Catalunya en Comú ja té 
nom per presentar-se a les municipals a Castellar del Vallès. Serà ‘En 
Comú Podem Castellar’. Aquest ha estat el nom escollit per l’assemblea 
d’aquest espai polític, que es va celebrar dijous al Mirador.

El partit lila es presentarà a les eleccions municipals com un inte-
grant de la candidatura confluent. Des de Podem Castellar manifesten 
que s’ha acordat construir un espai únic a l’espectre de l’esquerra alterna-
tiva al municipi “amb l’objectiu de tenir representativitat en les pro-
peres conteses electorals del mes de maig, i impedir així l’arribada 
de la dreta al Govern municipal”.

Pels comuns l’objectiu “sempre ha estat  construir espais conflu-
ents amb forces germanes, i amb Podem Castellar creiem que ho hem 
aconseguit”, han manifestat des de Castellar En Comú.

Pel que fa al programa electoral, els comuns faran un procés parti-
cipatiu amb diferents actes públics, oberts a tothom, que giraran entorn 
a diferents temàtiques, per buscar la màxima participació de la ciutada-
nia. D’altra banda, a nivell intern, s’obriran els grups de treballs entre els 
inscrits i inscrites, com el de mobilitat sostenible, fiscalitat i sanitat. La 
formació també iniciarà el procés de primàries per escollir les persones 
que s’integraran a la candidatura.   || redacció

El nom de la candidatura dels ‘comuns’ a les 
municipals serà ‘En comú Podem Castellar’

Xerrada de laura Casado sobre el sistema penitenciari a Cal Gorina. || g.plans

ElECCIonS MUnICIpAlS | CANDiDAturA

Impulsada per la idea d’esdevenir 
un espai on empènyer iniciatives 
populars, l’Assemblea Llibertària 
va néixer fa tres anys a Castellar. I, 
des d’aquell 2015, l’entitat ha anat 
definint les línies d’un ideari propi 
amb vocació de transformació soci-
al, des de l’horitzontalitat. El dissab-
te a la tarda, els llibertaris van cele-
brar l’aniversari d’aquest origen a 
Cal Gorina, amb un programa con-
format per diferents actes.

A les 19.30 h, el local dels lliber-

Conferència i concert per a la celebració llibertària

L’Assemblea 
Llibertària va 
commemorar tres 
anys d’existència

taris es va omplir amb una trentena 
de persones que va assistir a la con-
ferència ‘Cumpliendo condena. Mitos 
y realidades sobre la vida en prisión’, 
a càrrec de Laura Delgado, investiga-
dora del Departament de Dret Penal 
i Criminologia de la UNED. La xerra-
da va evidenciar les deficiències del 
sistema penitenciari espanyol, entre 
aquestes la incapacitat d’oferir garan-
ties de reinserció social. La investiga-
dora Delgado va vestir la conferència 
amb dades i la pròpia experiència que 
ha viscut amb diferents interns. “Re-
alment, amb la conferència vam ar-
ribar a un àmbit de gent d’edats i en-
torns socials diferents. Va ser molt 
interessant, es va oferir una pers-
pectiva de les presons, de com viuen 
els presos i de la concepció que en té 
la societat. No hi va haver ningú que 
hi anés i que en sortís sense haver 

EntItAtS | AsseMBLeA LLiBertàriA

après alguna cosa nova i impactant, 
com els interessos que té l’Estat i les 
empreses privades constructores”, 
explica Jan Gili, membre de l’Assem-
blea Llibertària des que es va formar. 

La conferència, en el futur, tin-
drà continuïtat a través d’un projec-
te basat a enviar cartes a presos per 
conèixer de primera mà la realitat 
que viuen. També es va promocio-
nar la campanya “Apostasia. Dóna’t 
de baixa de l’Església”.

La celebració es va completar 
amb un àpat i música. “Fem sopar 
vegà, així engloba tothom. Va 
anar molt bé, vam posar foc i va 
haver-hi caliu. Ens serveix per fi-
nançar-nos, però l’ambient que es 
va crear també va ser bonic”. Per 
acabar l’aniversari, tres músics del 
grup Némesis van ambientar la nit 
amb un concert.   || g. plans

BREUS

L’Oficina del Cens Electoral ha obert el termini perquè la ciutadania 
major de 18 anys i d’altres nacionalitats pugui inscriure’s al cens elec-
toral per tal d’exercir el dret a vot a les eleccions municipals del proper 
26 de maig de 2019.  Per a la inscripció en el Cens Electoral dels nacio-
nals d’altres països de la Unió Europea residents a Espanya és necessari 
emplenar una declaració formal de manifestació de voluntat d’exercir el 
dret de sufragi a Espanya en les eleccions municipals. La sol·licitud es pot 
presentar al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador i s’ha de fer abans 
del 30 de gener de 2019 per tal que tingui efecte per als propers comicis 
municipals. D’altra banda, els ciutadans residents a Espanya nacionals 
de països amb acords que reconeguin el dret a sufragi en les eleccions 
municipals poden sol·licitar la inscripció en el cens electoral entre l’1 de 
desembre de 2018 i el 15 de gener de 2019.  || redacció

ElECCIonS MUnICIpAlS | CeNs

Inscripció de ciutadans estrangers al 
cens electoral per votar a les municipals
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políticaple de novembre

Una de les votacions del ple municipal de novembre,celebrat dimarts passat. || r.gómez

Les mocions marquen el ple

Les mocions van tenir el pes  principal 
del ple ordinari del mes de novembre, 
celebrat dimarts passat, i en el qual 
també van tenir força protagonisme 
els precs i preguntes al final de la ses-
sió. El debat més intens es va produ-
ir arran d’una moció de l’equip de go-
vern de suport a les mobilitzacions i la 
vaga que han dut a terme aquests dies 
els metges catalans i que es va apro-
var amb els vots favorables de Som 
de Castellar-PSC i Decidim i l’absten-
ció d’ERC i PDeCAT.

El portaveu republicà, Rafa 
Homet, va argumentar el seu vot su-
bratllant que, “tot i compartir l’espe-
rit de la moció i que cal revertir les 
retallades, creiem que com a ins-
titució [local] no és la nostra feina 
donar suport a una vaga contra una 
altra administració”. En aquesta línia 
va acusar l’equip de govern de tenir 
“dèria per alimentar conflictes amb 
altres administracions en comptes 
d’intentar fer tasques pròpies de go-
vern”. Bea Garcia (PDeCAT) va voler 
posar en context les protestes dels met-
ges apuntant que “mentre les inver-
sions es decideixin a Madrid, poca 
millora es podrà fer” al sector de la 
salut. Per la seva banda, el regidor de 
Decidim, Xavi Alavedra, tot i dir que 
la moció “només busca un titular”, 
va remarcar el seu suport a les protes-
tes dels metges de l’atenció primària, 
“l’eix central del sector sanitari”, va 
indicar. L’alcalde, Ignasi Giménez, va 
intervenir en la discussió per assegu-
rar que la situació que pateix l’atenció 
primària és “d’emergència” i va tit-
llar de “filigrana” l’argument d’ERC 
per fer l’abstenció.

També va generar força debat, 
tot i que va ser aprovada per unanimi-
tat, la moció de Som de Castellar-PSC 

per demanar que Castellar passi a ser 
zona tarifària 2 de transport públic, 
com Sabadell, qüestió que l’equip de 
govern ja ha demanat al conseller de 
Territori i a l’AMT perquè “els usua-
ris del transport públic de Castellar 
estan penalitzats des de que es va im-
plantar la tarifa per zones”, segons 
va argumentar el regidor de Planifica-
ció, Pepe González. En aquest sentit, 
la moció va incorporar una petició de 
Decidim que obliga “a seguir exigint 
el canvi de zona per a Castellar fins 
que es resolgui la situació de discri-
minació”, va detallar Xavi Alavedra, 
apunt per dotar de més contundèn-
cia la moció ja que, segons va recor-
dar, ja s’havia aprovat una moció si-
milar promoguda per L’Altraveu el 
2014 i tot continua igual quatre anys 
després. Per part d’ERC, el seu por-
taveu va demanar una “reflexió glo-
bal sobre les connexions al Vallès” i 
va criticar els moviments que està fent 
Som de Castellar-PSC en aquesta re-
ivindicació: “Aixequem el cap i bus-
quem solucions col·lectives”, va dir 
Homet.  L’alcalde va discrepar d’aques-
ta visió d’ERC i va apuntar que al dar-
rer Consell d’Alcaldes Terrassa també 
ha demanat el canvi de zona i la inten-
ció és que hi hagi una coordinació dels 
municipis per fer aquesta petició que, 
segons va informar Giménez, serà tras-
lladada al Parlament en forma de pro-
posta de resolució. 

ERC va aconseguir la unanimitat 
en les dues mocions de temes de medi 
ambient i territori que va presentar al 
ple. En primer lloc es va acordar millo-
rar el manteniment del parc de Colo-
brers i també es va decidir posar fil a 
l’agulla al cens genètic caní del muni-
cipi, que permetrà establir un règim 
sancionador per als propietaris de gos-
sos que no recullen les caques dels seus 
animals. Posteriorment, en l’apartat de 
precs i preguntes, la qüestió de la tinen-
ça d’animals va tornar a generar debat 
a instàncies del PDeCAT, els quals van 
demanar el cost que estava significant 
el servei de Caldes Animal. En aquest 
sentit, i després del col·lapse que es 
va patir durant l’estiu que va obligar a 
allotjar animals a residències privades, 
a data d’octubre aquest servei ja com-
portava una despesa de 49.000 euros, 
13.000 euros per sobre del pressupos-

tat, segons va detallar el regidor de 
Medi Ambient, Aleix Canalís.

presos polítics i el procés

D’altra banda, els grups de l’oposició 
van tirar endavant una moció a favor 
de l’absolució dels presos polítics que 
va comptar amb l’abstenció de l’equip 
de govern. Segons el seu portaveu, la 
qüestió dels presos s’ha anat tractant 
vastament al ple i “Som de Caste-
llar-PSC s’ha posicionat inequívo-
cament a favor de l’absolució dels 
presos”. També va avançar que fins 
al final del mandat l’abstenció serà el 
seu posicionament en aquesta qüestió. 
Calaf (ERC) va retreure aquest posici-
onament del govern: “La seva argu-
mentació és pobra perquè vostès es 
cansaran de fer mocions contra la 
violència de gènere?”,  va preguntar. 

Posteriorment l’equip de govern 
va votar-hi en contra i, per tant, no van 
poder reeixir dues mocions més rela-
cionades amb el procés presentades 
per l’oposició: una en nom dels CDR 
sobre la repressió contra el dret d’au-
todeterminació  i una altra de suport 
a una resolució del Parlament on es 
prioritzava la recuperació de la con-
vivència i el dret a l’autodeterminació. 

àrea vallès 
Les qüesitons territorials i de mobili-
tat van tornar a aparèixer en el ple du-
rant els precs i preguntes. La regidora 
de Decidim Ita Espinosa va demanar a 
l’equip de govern si es donaria suport 
a la iniciativa promoguda per l’alcalde 
de Sabadell, Maties Serracant, sobre la 
creació d’una àrea metropolitana del 
Vallès. L’alcalde va respondre que el 
seu compromís és amb el Pla Especí-
fic de Mobilitat dels dos Vallesos que es 
va acordar d’engegar amb la unanimi-
tat del Consell d’Alcaldes de la comar-
ca i que està preparant la Generalitat. 
“Caldria un lideratge compartit i no 
s’ha arribat a un acord”, va dir Gimé-
nez. Espinosa va assenyalar,però, que 
caldria “obrir un debat ampli al nos-
tre municipi sobre el greuge social, 
econòmic i ambiental que suposa la 
concepció per corones al voltant de 
Barcelona”. En aquesta línia, minuts 
abans el portaveu d’ERC també havia 
demanat un ple extraordinari sobre in-
fraestructures i mobilitat. 

 J.G.

s’aproven mocions 
de suport als metges 
en vaga, als presos 
polítics i per avançar 
en un cens genètic caní
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infància

Dijous passat, la Sala de Plens de Ca l’Alberola va acollir la constitució del 
Consell d’Infants del curs 2018-2019. L’acte va comptar amb la presència de 
l’alcalde, Ignasi Giménez, la regidora d’Infància i Adolescència, Àngela Pap-
palardo, i de diversos regidors del consistori castellarenc, a més de famili-
ars dels representants.

La sessió va servir per presentar els 24 infants de 5è i 6è de Primària 
que aquest curs formen part del Consell, un òrgan de participació on hi ha 
representades totes les escoles del municipi i que treballa, des de fa deu cur-
sos, per aportar als polítics la visió que els infants tenen sobre Castellar i la 
realitat que els envolta.

Un cop constituït, el Consell d’Infants es reunirà un total de 9 vega-
des al llarg d’aquest curs i treballarà en tres comissions i una secretaria: 
una comissió de correus que mantindrà contacte electrònic amb l’alcal-
de, regidors i tècnics municipals; una altra que s’encarregarà d’actualit-
zar el blog del Consell d’Infants i de la comunicació del Consell; i una ter-
cera que se centrarà a preparar el materials i adequar les sales on es fan 
les trobades. Finalment, la secretaria passarà llista dels assistents i farà 
l’acta de les trobades.

Des de la seva creació ara fa nou cursos, 146 nens i nenes han estat re-
presentants del Consell d’Infants.   || redacció

El Consell d’Infants arrenca 
el desè curs consecutiu

Foto de grup de la constitució del Consell d’Infants del curs 18-19. || f- muñoz

AJUntAMEnt | pArtiCipACió REConEIXEMEnt | ViLA

La vila de Castellar del Vallès va 
rebre dimarts el reconeixement Ciu-
tat Amiga de la Infància que conce-
deix UNICEF. L’acte de lliurament 
d’aquests guardons va tenir lloc al 
Palau d’Exposicions i Congressos 
d’Oviedo. 

La distinció es concedeix a les 
localitats amb governs locals que es 
comprometen, amb la seva gestió, a 
posar els drets de la infància al cen-
tre de la seva activitat. En aquest 
sentit, el Reconeixement posa en 
valor la tasca de l’Ajuntament de 
la vila, en coordinació amb les en-
titats locals i amb els nens i nenes, 
per liderar el procés continu d’im-
plementació i polítiques i mesures 
que milloren el benestar de la infàn-
cia i l’adolescència en el municipi.

Entre els requisits per poder 
optar al reconeixement es trobava la 
necessitat de dissenyar un Pla Local 
d’Infància i Adolescència que té per 
objectiu contribuir als cinc objectius 
marc de la iniciativa: que cada nen i 
nena sigui valorat, respectat i trac-
tat justament a les seves comuni-
tats; que les veus, necessitats i pri-
oritats de cada nen i nena s’escoltin 
i es considerin en les normatives i 
polítiques públiques, en els pressu-
postos i en totes les decisions que 
els afecten; que tots els nens i nenes 
tinguin accés a serveis essencials de 
qualitat; que tots els nens i nenes vis-
quin en entorns segurs i nets; i que 
tots els nens i nenes tinguin l’opor-
tunitat de gaudir de la vida familiar, 
del joc i de l’oci.   ||  redacció

Castellar rep el 
guardó ‘Ciutat 
amiga d’infància’ 
d’UNICEF

Els alumnes de 6è de primària de 
l’escola El Sol i La Lluna van pre-
sentar dimecres, 21 de novem-
bre, dos jocs de taula sobre ter-
minologia mèdica que han estat 
editats en el marc del Congrés 
Investiga amb RecerCaixa! amb 
el suport de l’Ajuntament i del 
Servei Educatiu Vallès Occiden-
tal VIII.  La iniciativa forma part 
d’un projecte de recerca multi-
disciplinari que els alumnes van 
iniciar fa uns mesos al voltant 
de les dificultats que tenen les 
persones per entendre allò que 
diuen els metges. Fruit d’aquest 
treball, que va comptar amb la 
tutorització de la professora ti-
tular del Departament de Tra-
ducció i Ciència del Llenguatge 
de la Universitat Pompeu Fabra, 
Rosa Estopà, els alumnes van 

Dos jocs de taula sobre 
terminologia mèdica

Alumnes d’El Sol i la lluna en la presentació dels jocs de taula. || ajuntament

RECERCAIXA | esCoLA eL soL i LA LLuNA

elaborar un diccionari mèdic pen-
sat i il·lustrat per ells mateixos, així 
com diversos tríptics informatius. 

La recerca s’ha completat amb 
l’edició dels dos jocs de taula que es-
taran disponibles a la mateixa es-
cola i a l’Àrea Bàsica de Salut, i que 
s’oferiran a tots els centres d’educa-
ció de la vila a través de les maletes 
pedagògiques de la Guia Didàctica 
de l’Ajuntament. 

Un dels jocs du per nom Què 
soc? Anem al metge i té per objec-
tiu endevinar imatges que els par-
ticipants duen al front, mentre que 
l’altre joc es titula El laberint mèdic 
i consisteix en què els jugadors han 
d’aconseguir objectes per poder-se 
fer proves mèdiques. La producció 
dels jocs ha comptat amb el suport 
de les regidories d’Educació i Co-
municació.  || redacció

24 infants de 5è i 6è de primària 
formen part del Consell aquest curs
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actualitat

EXCUSES o SEpARES? | FestiVAL D’Art urBà

L’artista castellarenc Marc Torre-
cilla va pintar diumenge un mural 
sobre el reciclatge de la matèria or-
gànica en el marc d’un festival d’art 
urbà inclòs dins la campanya “Excu-
ses o separes?”, promoguda pel Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Occidental i diversos ajunta-
ments de la comarca. El grafit, titu-
lat Canalització ecològica, es pot con-
templar a la paret situada davant de 
les escales que connecten la plaça i el 
carrer Major de la vila, just al costat 
del Punt d’Informació per a Persones 
amb Discapacitat (PIPAD).

Segons explica el mateix autor, 
“el reciclatge de matèria orgànica 
en aquesta obra es comprèn com  
a una font d’energia que proporci-
ona electricitat per encendre una 
bombeta, que és alhora un símbol 
d’idea i de consciència”. D’altra 
banda, el residu és representat a tra-
vés d’una maduixa en descomposició. 
El recull de la fracció orgànica ori-
gina un flux d’energia, “entès com 
a concepte termodinàmic”, que 
es canalitza en una ona que s’intro-
dueix a la terra, “produint, com a 
conseqüència, el brot d’una plan-
ta, en la qual reposa un ocell, sím-

Marc torrecilla davant del grafit ‘Canalització ecològica’ una vegada va completar l’obra.  || cedida

  Redacció

L’artista Marc 
torrecilla pinta el 
grafit  ‘Canalització 
ecològica’ a les escales 
de la plaça Major

el reciclatge com a font d’energia

bol de llibertat i naturalesa”, afir-
ma Torrecilla. 

L’obra Canalització ecològica 
s’ha inclòs en un concurs en el qual 
prenen part uns altres nou munici-
pis vallesans que participen en la 
campanya “Excuses o separes?”. Un 
cop s’hagin pintat els grafits a totes 
les poblacions participants, un jurat 
format per professionals del medi 
ambient i del món artístic avaluarà 
tots els grafits i concedirà diversos 

premis que es repartiran en tres ca-
tegories: un primer premi de 1.500 
euros, un segon lloc amb un premi de 
1.000 euros i un tercer premi de 500 
euros. A l’hora de concedir els pre-
mis, el jurat valorarà el grau d’inte-
gració del concepte ambiental en el 
disseny, la qualitat artística del tre-
ball presentat i l’originalitat i crea-
tivitat de l’obra.

L’activitat de diumenge pas-
sat es va amenitzar musicalment 

amb l’actuació d’un discjòquei i va 
comptar també amb un punt infor-
matiu sobre residus i una exposició 
sobre plàstics que es va instal·lar a 
la part antiga de la plaça Major. Al 
llarg de diumenge al matí, van visi-
tar-los unes 300 persones, algunes 
de les quals eren els “influencers” 
castellarencs que donen suport a la 
campanya “Excuses o separes?”. A 
més, es van repartir 78 cubells per 
separar matèria orgànica. 

Preocupació 
per la situació 
dels Bombers 

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, ha enviat recentment una 
carta al conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, en la qual li expressa 
la preocupació per la “situació 
de desmotivació i de precarie-
tat que pateixen els Bombers 
Voluntaris del municipi i, per 
extensió, de la resta de la regió 
de Barcelona Nord”. La missi-
va s’ha fet arribar després que el 
cos local hagi fet saber a l’Ajunta-
ment que es troba en un risc im-
minent de “col·lapse operatiu” 
per manca de recursos en diver-
sos fronts.

L’alcalde demana al conse-
ller que “prengui amb urgència 
les decisions necessàries per 
revertir aquesta situació” i li 
diu que “és injustificable deixar 
morir un model (el mixt entre 
bombers professionals i volun-
taris) que ha demostrat amb es-
creix les seves bondats”.

En la mateixa carta, l’alcal-
de recorda que el municipi “és 
molt sensible al risc d’incen-
dis”, atès que el 82% del seu ter-
ritori és terreny no urbanitzable, 
gaudeix d’una important massa 
boscosa i és la porta d’entrada 
del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt. Així mateix afirma que 
“l’existència del Parc de Bom-
bers Voluntaris i la labor pre-
ventiva que fa aquest cos han 
estat factors decisius els dar-
rers anys per evitar nous in-
cendis ”.   ||  redacció

AJUntAMEnt | CArtA
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El juny passat, la nostra profes-
sora de pilates, excel·lent profes-
sional amb qui totes estàvem en-
cantades, ens va comunicar que 
no continuaria el curs vinent. Vam 
pair la pèrdua, però, fidels a El Mi-
rador, vam fer la preinscripció pel 
curs 2018-2019 amb la confiança 
que tot aniria bé.
   El curs havia de començar el 4 
d’octubre i, pocs dies abans, ens 
van dir que l’inici s’ajornava fins al 
6 de novembre ja que hi havia pro-
blemes de contractació amb el nou 
professor/a. A totes ens va semblar 
estrany que, entre juny i octubre, 
no s’hagués trobat la persona ade-
quada, però ho vam entomar amb 
esportivitat. Estranyament, el 24 
d’octubre ens van cobrar la quota 
d’un curs que ni tan sols havíem co-
mençat. Després d’algunes queixes, 
l’Ajuntament es va posar en con-
tacte amb nosaltres, es van discul-
par -ja que tot plegat havia estat un 
error- i ens van aconsellar retornar 
els rebuts i, de passada, ens van fer 
saber que el curs no es podia iniciar 
el 6 de novembre perquè no havien 
trobat ningú per impartir-lo. No cal 
dir que la perplexitat ens va deixar 
sense paraules i, quan vam aconse-

Pilates sine die

 Dones del curs de pilates de dimarts i 

dijous a El Mirador

 Junts per Castellar

i la política es fonamen-
ta genuïnament en una 
vocació de servei pú-
blic, escoltar les proble-
màtiques d’aquells per 

als qui es governa ha de ser la norma, 
no una excepció.     
Aquest equip de govern, després de 
tants anys d’impunitat gràcies a la ma-
joria absoluta, s’ha malacostumat a la 
política de “l’ordeno y mando”, sense 
tenir en compte l’opinió de la ciuta-
dania en res del que s’executa des del 
consistori. Bé, per a ells el concepte 
de participació es limita a sotmetre 
a votació un cop a l’any una partida 

S
Participació de 
cartó pedra

 Decidim Castellar

any 2006, a la publi-
cació Casa de la Vila, 
num. 162, el PSC de 
Castellar del Vallès ja L’

Quants anys fa que 
reclamem la connexió
amb la C-58? 

Lliurament de certificats d’Idiomes Castellar

Foto DE lA SEtMAnA

El passat divendres 16 de novembre va tenir lloc a la Sala d’Actes del Mira-
dor la primera cerimònia d’entrega dels certificats obtinguts pels i les nos-
tres alumnes que es van presentar a un examen oficial el darrer curs aca-
dèmic. La cerimònia va conbregar una cinquantena de persones que van 
poder gaudir i celebrar amb els seus familiars l’èxit dels seus fills i filles des-
prés d’enfrontar-se a un examen oficial. Durant la cerimònia es van entre-
gar certificats del nivell B2 de francès, de Movers i Flyers per infants i dels 
nivells PET, First Certificate i Advanced. Aquest darrer curs, per prime-
ra vegada, Idiomes Castellar va organitzar dues convocatòries oficials (un 
examen de PET i 2 exàmens de FCE) al nostre propi centre de Castellar. El 
nostre objectiu és apropar els examens oficials de Cambridge a la població 
de Castellar del Vallès. Des d’Idiomes Castellar volem donar les gràcies a 
tots i totes els assistents, així com a tots els alumnes, que des de fa més de 
25 anys confien en la nostra escola per preparar-se pels exàmens. Enhora-
bona!  || idiomes castellar

Com es pot comprovar, des de fa 
uns mesos hi ha uns atacs siste-

Atac a les teràpies 
naturals

 oscar Cardona Sallent

continua a la pàgina 11

guir reaccionar, ens vam pregun-
tar: com és que després de quatre 
mesos ha estat impossible trobar 
una persona per fer les classes de 
pilates? És possible que no hi hagi 
cap professional en tota la comar-
ca? I, anant una mica més enllà; com 
és que una professional competent 
i rigurosa com la professora que te-
níem l’any passat només va durar 
un únic curs? No serem pas nosal-
tres qui donarem la resposta, però 
no cal ser gaire espavilat per pensar 
que, o bé hi ha hagut una peculiar 
epidèmia que ha aniquilat tots els 
professors i professores de pilates 
de la comarca, o bé les condicions 
de contractació són poc adequades. 
Sigui com sigui, les damnificades 
som nosaltres que, ara per ara, ens 
hem quedat amb un curs sine die.
   Volem manifestar el nostre enuig 
per la falta de seriositat i rigor, i la 
nostra perplexitat davant d’una si-
tuació que un ajuntament compe-
tent no es pot permetre!

minúscula dels pressupostos muni-
cipals. Això i res és el mateix. Aquest 
tipus de participació és el mateix que 
quan els espanyols van referendar la 
LOE l’any 1966, és a dir, quan ja està tot 
decidit i cuinat, ho sotmetem a vota-
ció per blanquejar-nos la imatge i que-
dar com demòcrates de soca-rel. No és 
això. Des de Junts per Castellar ente-
nem que aquesta és una praxi que cal 
eliminar del panorama polític, i nos-
altres volem fer-ho començantper la 
nostra vila. 
En aquest sentit, aquesta mateixa 
setmana vam impulsar un grup de 
treball sobre l’aparcament, com a 
conseqüència de la destrucció de pla-
ces d’aparcament a molts indrets del 
poble derivada de les darreres obres 
executades per convertir en zona de 
vianants alguns carrers. Si hi ha una 
reducció de l’aparcament, cal oferir 

solucions alternatives, més encara si 
es produeixen afectacions a les zones 
comercials. Tenim un aparcament 
subterrani infrautilitzat, mentre els 
carrers del voltant de l’illa del centre 
estan saturats de cotxes de tal mane-
ra que els veïns han d’aparcar a l’al-
tra punta del poble. I això no ens ho 
inventem. Ho sabem perquè escol-
tem la gent! Quan no escoltes, al final 
un està tan desconnectat de la realitat 
que afirma coses tan surrealistes com 
la del regidor Canalís al penúltim ple, 
que afirmava que a Castellar no hi ha 
problemes d’aparcament.
Tenim al davant un Ajuntament zero 
empàtic amb la ciutadania. La gestió 
de la defensa dels animals n’és un altre 
exemple. Ha calgut que el nostre grup 
entrés una pregunta en el ple d’aquesta 
setmana sobre els pagaments endarre-
rits de fa mesos a la protectora Caldes 

Animal, que vetllapels animals recollits 
a Castellar, perquè l’Ajuntament (amb 
superàvit, per cert) pagui les factures. 
Aquest govern ens fa passar vergonya 
i embruta la imatge del nostre poble. 
Castellar no s’ho mereix, això. Aviat 
tindrem l’oportunitat de canviar-ho 
per a millor. Fem-ho!

màtics a tot el que són teràpies 
naturals. Va començar amb l’ho-
meopatia, una teràpia, per cert, 
considerada com a medicament 
i de venda exclusiva en farmàcia, 
i que està regulada per diversos 
països de la Comunitat Europea 
i finançada per la Seguretat So-
cial, com per exemple a França. 
Però la cosa no es queda aquí, 
tot el que soni a teràpies natu-
rals és criminalitzat per la ma-
joria dels mitjans de comuni-
cació, el reiki, l’acupuntura, les 
plantes medicinals, l’osteopatia, 
etc., són ara considerats perillo-
sos. Em pregunto què hi ha, dar-
rere d’aquests atacs?, suposada-
ment interessos comercials. Hem 
de tenir en compte que l’estat es-
panyol sempre s’ha desentès de 
la regulació del sector de les te-
ràpies naturals, que demanen 
des de fa molts anys els profes-
sionals que exerceixen aquestes 
activitats, per tal d’evitar intru-
sos i desaprensius, però sempre 
se n’ha fet cas omís, d’aquestes 
sol·licituds. Les teràpies naturals 
ajuden molta gent i a més allibe-
ren l’Estat d’una part molt im-
portant dels seus pressupostos; 
per tant, crec que en comptes 
d’atacar-les les haurien de pro-
tegir, entre altres coses perquè 
suposen una part cultural que no 
s’hauria de perdre.

deia que calia la connexió amb la C-58 
abans de fer el polígon de Can Bages, 
però en el ple del mes de novembre 
del 2007 el govern del PSC juntament 
amb ERC i CiU van aprovar la cons-
trucció del polígon, sense la connexió.
El mes de febrer del 2008, el que era 
conseller de Territori, Joaquim Nadal, 
va dir que es faria el projecte de conne-
xió amb la C-58 al marge del projecte 
del quart cinturó. També va prome-
tre l’arribada del tren a curt termini.
Avui ,el govern municipal del PSC de-
fensa ja l’accés de Castellar a la Ronda 
Nord i Ronda Vallès de Sabadell. Des 
de Decidim Castellar celebrem aquest 
canvi de visió pel que fa a infraestruc-
tures per part l’equip de govern: per 
fi s’han adonat que no cal el Quart 
Cinturó per connectar-nos a la C-58.
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1 de desembre se ce-
lebra el Dia Mundial 
de la Sida amb l’ob-
jectiu de conscienci-
ar la societat i impli-

car-la en la resposta envers el VIH 
arreu del món.
Han transcorregut més de trenta 
anys des del primer cas diagnosti-
cat, i continuem fent camí cap a la fi 
d’aquesta epidèmia. A Catalunya, la 
resposta al VIH es construeix cada 
dia des de tots els estaments. Les per-
sones afectades, la societat civil i els 
organismes governamentals treba-
llem plegats a través del disseny i la 
implementació de polítiques i pro-
grames que permetin fer un segui-
ment de l’evolució, promoure l’educa-
ció per a la salut, prevenir l’aparició 
de casos nous, i detectar-los i trac-
tar-los de forma precoç.
Aquest esforç col·lectiu es recull en 
el Pla d’Acció enfront del VIH i altres 
ITS 2016-2020, que marca les actua-
cions que al nostre país es dediquen 
a aquest fi, amb un èmfasi especial a 
les que faciliten que totes les perso-
nes puguin conèixer el seu estat se-
rològic i tenir accés a un tractament 
precoç, millorant la qualitat de vida 

  V I H. || joan mundet

L’esforç conjunt cap a una 
resposta positiva

L’ plAÇA MAJoR

Generalitat de Catalunya

MAnIFESt UnItARI
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re, la promoció de la recerca i la in-
novació. D’altra banda, si no fem tot 
el possible per eliminar obstacles 
com la serofòbia –la discriminació 
que pateixen les persones amb VIH 
pel fet de ser-ho– que comporta di-
ficultats en els àmbits laboral, soci-
al o sanitari, que provoca patiment 

individual i que entorpeix la capaci-
tat de decisió de les persones en rela-
ció amb la prevenció del VIH, estem 
menyscabant els drets de les perso-
nes amb VIH.
La desinformació condueix a la dis-
criminació, a l’empitjorament de la 
nostra salut i la dels altres i a un em-

pobriment com a societat. El dret a 
viure en un entorn lliure, inclusiu i 
sense VIH, ve acompanyat del deure 
de treballar per aconseguir-ho. Apro-
fitem el dia d’avui per reflexionar i 
afegir-nos a un esforç conjunt que 
ens doni respostes positives per a 
totes les persones.

Tal com va dir el conseller Joaquim 
Nadal l’any 2008, a Castellar calen i 
continuen sent necessàries millores 
en les infraestructures de transport 
públic. I una d’elles seria fer arribar 
el tren a Castellar. Aquí el govern mu-
nicipal de Castellar també hi pot apli-
car el sentit comú, ja que el tren que 
defensa el nostre alcalde és inviable 
tècnicament i econòmica, cal un tren 
que pugui créixer més enllà de Caste-
llar i no necessàriament tot soterrat. 
Equip de govern del PSC - Som Cas-
tellar, estan disposats a fer un front 
comú per reivindicar conjuntament 
una proposta viable? 
Molta gent de Castellar ho reclama i 
potser els empresaris també ens fa-
rien costat... ens hi posem?

 Ferran Rebollo*

l passat dia 27 es va cele-
brar el ple corresponent 
al mes de movembre. El 
nostre grup municipal, 
ERC Castellar, va pre-

sentar quatre mocions, una d’aques-
tes conjuntament amb el PDeCAT. 
A més, vam presentar una bateria 
de preguntes.
Les mocions que vam presentar eren 
sobre: 1) manteniment del parc de 
Colobrers; 2) recollida d’excrements 
dels gossos;  3) el suport a la resolució 
92/XII del Parlament de Catalunya; i 
una conjunta amb PDeCAT, 4) el re-
buig a la petició de més de 200 anys 
de presó i a favor de l’absolució dels 

E
Hi ha molta feina a fer

presos polítics.
La primera va ser aprovada per una-
nimitat, era evident la falta de mante-
niment d’aquest parc, només cal do-
nar-hi un passeig per comprovar-ho, i 
celebrem que pot ser gràcies a aques-
ta moció que ja s’hagin instal·lat dos 
punts de llum al parc de Colobrers, i 
esperem la cosa no quedi aquí.
La segona moció també va ser apro-
vada per unanimitat, també és evi-
dent el greu problema existent i de-
nunciat per part de molts ciutadans 
sobre les caques de gos que hi ha als 
nostres carrers. La nostra proposta 
recull la identificació d’aquests excre-
ments a través de l’ADN; altres pobla-
cions ho estan fent, sembla que amb 
un bon resultat.
La tercera i quarta moció no van pros-
perar pel vot en contra de l’equip de 
Govern, PSC-Som Castellar, una pos-
sible evidència, no hem d’oblidar qui 
són, d’on venen i on volen anar, tot i 
que això darrer possiblement depen-
drà d’on bufi el vent.
El que si va quedar clar, i així ens ho va 
fer saber l’actual equip de Govern PSC-
Som Castellar, és que qualsevol moció 
que es presenti en el plenari referent 
al tema del procés, que, per cert, és un 
concepte ampli (llibertat dels presos 
polítics, aplicació del 155, resolucions 
dels tribunals, atacs a la democràcia 
i a la llibertat d’expressió...), no li do-
naran suport. Nosaltres, com a grup 
municipal, seguirem presentant mo-
cions en qualsevol d’aquests concep-
tes en defensa de les llibertats i de la 
democràcia de tots els ciutadans i ciu-
tadanes. No defallirem.
En l’apartat de preguntes,  totes feien 
referència a la manca d’execució de 
mocions aprovades en el plenari, al-
gunes de fa gairebé 3 anys, sembla 

i disminuint dràsticament la possi-
bilitat de transmissió.
Però res d’això es podrà aconseguir 
si no vetllem per garantir una aten-
ció de la salut universal i equitativa 
des de l’orientació dels drets sexuals 
i que doni resposta a les necessitats 
incorporant la perspectiva de gène-

increïble, oi?
1) Pregunta sobre la violència a les 
dones, quedava pendent una reunió 
de la comissió municipal envers la vi-
olència a les dones, segons sembla, 
es va dur a terme i aviat ens donaran 
més informació.
2) El geoportal. Quedava pendent des 
de la moció aprovada el febrer del 2016, 
un geoportal sobre el teixit comercial 
urbà. Gairebé tres anys després ens 
responen que aquest mes de desem-
bre faran la presentació. Bé, doncs es-
perarem un mes més.
3) Suport a les petites i mitjanes em-
preses, una moció presentada el fe-
brer del 2016, i que fa que reclamem 
trimestralment, que és quan ens pre-
senten l’informe de període mitjà de 
pagament, i no inclouen informació 
relativa al període de pagament de les 
grans empreses que subcontracten el 
servei a petites empreses. Només ens 
van donar aquesta informació una ve-
gada, fa temps, i era demolidora. En 
molts casos, aquests pagaven a més 
de 100 dies, amb l’ofec que això com-
porta per a les PIMES. Demanem a 
l’equip de Govern que ho reguli. La 
veritat, crec que no estan gens al cas. 
4) La senyalització dels polígons, una 
moció presentada al ple de març del 
2016. Ens diuen que ja van posar un pa-
nell informatiu que ubica les empre-
ses dels polígons. I ja està? I posar els 
noms dels carrers,  senyalitzar zones 
d’aparcament de camions... no és tan 
difícil ni costós, oi?
5) La tarifació social. Una moció pre-
sentada al ple de l’abril del 2016, im-
pulsar la tarifació social als serveis 
educatius municipals. Ens responen 
en bonificacions, en cap cas de tari-
fació social, conceptes ben diferents.
6) Resiliència urbana. Una moció pre-

sentada al ple de gener del 2017, crear 
un grup de treball tècnic i polític dins 
de l’administració municipal per valo-
rar la necessitat d’incorporar el con-
cepte de resiliència urbana en la gestió 
municipal. Doncs queda en pendents, 
aviat ens diuen que la convocaran.
7) Mesa Local d’Habitatge. La moció 
presentada el mes de juliol del 2018, 
la creació d’una Mesa Local d’Habi-
tatge, treballant conjuntament amb 
diferents actors socials (PAH, Asso-
ciació de Veïns, Oficina Local d’Habi-
tatge...). Ens responen que al mes de 
desembre la convocaran. Creiem que 
és un tema molt important i urgent, 
l’anirem seguint.
El nostre grup municipal presenta mo-
cions, per facilitat i donar millor quali-
tat de vida als ciutadans i ciutadanes, 
polítiques socials, impulsar el comerç, 
la indústria... i així seguirem, per què 
és la nostra prioritat i no desistirem i 
seguirem treballant per tots els cas-
tellarencs i castellarenques.
*Regidor d’ERC

 Ignasi Giménez*

illuns vam donar el nos-
tre suport absolut al Ma-
nifest que l’Associació 
d’Empresaris de Caste-
llar feia a la sala d’actes 

d’El Mirador, plena a vessar.

D

Castellar necessita 
urgentment la connexió 
amb la Ronda Nord i la 
Ronda Vallès de Sabadell

Ens fem nostre i ens sentim nostre 
aquest manifest, perquè les empre-
ses, de la mateixa manera que tots els 
nostres veïns i veïnes, volem seguir 
progressant com a municipi.
Hi era tot el teixit empresarial del 
nostre municipi i del territori (Co-
merç Castellar, Cambra de Comerç 
de Sabadell, Gremi de Fabricants de 
Sabadell, CIESC, Centre Metal·lúrgic 
i PIMEC Vallès Occidental), i ,a la sala 
plena, també hi eren presents els sin-
dicats, associacions de veïns i veïnes 
i moltes altres entitats i ciutadania.
Tenim un encàrrec molt clar, i no 
defallirem i seguirem buscant con-
sensos amb les institucions, però 
serem exigents amb qui formi part 
de la solució.
Des de l’Ajuntament de Castellar 
ho tenim molt clar. Si no volem arri-
bar al col·lapse del nostre model de 
municipi, necessitem que tan aviat 
com sigui possible es desencalli la 
situació i s’arribi a un acord sobre 
aquestes dues infraestructures que 
necessitem.
 Si Sabadell vol deixar de ser una de les 
ciutats més contaminades del país, si 
vol curar-se d’aquesta ferida que és la 
Gran Via, que divideix la ciutat en dos, 
si vol continuar sent un lloc atractiu 
per invertir... Cal que es posi   davant i 
demani la Ronda Nord i la Ronda Va-
llès, que tant necessiten la comarca, 
Castellar, i sobretot Sabadell. 
La Generalitat ha proposat dos tra-
çats possibles, i tots els veïns i veïnes 
de Castellar, les nostres empreses 
i les nostres entitats, esperem una 
resposta en ferm per part de l’Ajun-
tament de Sabadell.
Seguirem exigint les solucions pel bé 
del nostre poble.
*Alcalde



DEL 30 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE DE 201812

actualitat

Avui divendres i demà dissabte, 1 
de desembre, se celebra el Gran 
Recapte d’Aliments, promogut pel 
Banc dels Aliments, i que enguany 
arriba a la 10a edició. 

Durant dos dies els volunta-
ris es situaran a diferents super-
mercats de la vila per recollir els 
aliments i productes que els ciuta-
dans vulguin dipositar a les banye-
res de l’entitat. Concretament, es 
col·locaran a vuit localitzacions: al 
supermercat Bon Àrea, del carrer 
Sala Boadella; al Condis del carrer 
Montcada, al Dia de la carretera 
Sabadell, al Maxi Dia del polígon, 
a l’Aldi, al Consum i als dos Merca-
dona. Els horaris per col·laborar 
en el Gran Recapte d’Aliments 
corresponen amb els horaris de 
cada supermercat. A més, per a 
la gent que no es pugui desplaçar 
a cap centre, hi ha l’opció de fer 
una donació per internet a tra-
vés de la web https://www.gran-
recapteonline.com/.

Segons explica la voluntària 
de Càritas Castellar, Begoña Lasa-
osa, aquest any hi ha bastants vo-

torna el gran recapte 
del Banc d’Aliments

SolIDARItAt | CAMpANYA

Fins a vuit activitats commemoren 
aquest any a Castellar del Vallès el 
Dia Internacional de les Persones amb 
Diversitat Funcional, que se celebra 
arreu del món cada 3 de desembre.
Les propostes van engegar dimarts 
amb una xerrada i van continuar 
dimecres amb una nova edició de la 
proposta “Jocs davant la discapa-
citat”, una iniciativa conduïda per 
Amputats Sant Jordi que s’adreça 
a alumnes de primària i secundària 
del municipi. L’activitat es va dur a 
terme a El Mirador i a la plaça del 
Mercat. Entre altres propostes, els 
alumnes van intentar desplaçar-se 
amb bastó per a persones amb pro-
blemes de visió i amb cadira de rodes. 

La programació es reprendrà 
dimarts que ve, amb una aproxi-
mació a l’art del macramé al Punt 
d’Informació a Persones amb Disca-
pacitat (PIPAD, pl. Major, s/n). L’ac-
tivitat, que s’ha programat de 10 a 12 
hores, es repetirà en el mateix hora-
ri dimarts, 11 de desembre. D’altra 
banda, els dies 12, 13 i 14 de desem-
bre es duran a terme diferents tas-
tets: el primer, el dia 12, serà un tas-

Visibilitzant les diversitats

Alumnes de 6è de FEDAC-Castellar realitzant l’activitat d’Amputats Sant Jordi || c. d.

es commemora el Dia de les persones amb Diversitat Funcional

tet de swing a càrrec de SonaSwing, 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà de 17 
a 18 h; el segon, el dia 13, un tastet de 
bàsquet que es farà a l’escola FEDAC 
de 18 a 20 h i que anirà a càrrec del 
Club Bàsquet Castellar; finalment, 
el dia 14 de desembre, les seccions 
esportives del TEB Castellar faran 
un tastet de futbol sala al pavelló Jo-
aquim Blume, de 16 a 17 h.

  Cristina Domene

DIA IntERnACIonAl | ACtiVitAts

Les activitats es completaran 
dijous 13 de desembre amb la xerra-
da “Potencia l’aprenentatge del teu 
cervell: teràpia i neurociència” que 
es durà a terme al PIPAD a les 18.30 
hores i amb l’espectacle teatral El rei 
Lleó, que el centre ocupacional TEB 
Castellar representarà dissabte 15 de 
desembre, a les 18 hores, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. 

luntaris per als dos dies de recapte: 
“Estem molt contens. A banda dels 
voluntaris, també ens ajudaran des 
de l’escola El Casal i l’esplai Xiri-
bec. A banda, la brigada de l’Ajun-
tament ens ajuda a transportar les 
banyeres més pesades”. 

A Castellar hi ha 110 famílies amb 
necessitats, prop de 380 persones. Els 
quilos recaptats a la vila  durant aquests 
dos dies es quedaran a Castellar del Va-
llès i si hi ha excedent, s’enviarà a altres 
llocs que ho necessitin. “L’any passat 
van enviar dues banyeres a Badia del 
Vallès”, explica Lasaosa. 

Com cada any, els productes més 
demanats són els de primera necessi-
tat. La condició és que siguin aliments 
que no caduquin, com oli, llet, llegums 
cuites, sucre, farina, o conserves com 
tonyina o tomàquet.

L’objectiu de la campanya de re-
collida d’aliments bàsics és aconseguir 
que les persones més necessitades del 
nostre entorn rebin ajuda alimentà-
ria; també serveix per donar a conèi-
xer la situació per la qual passa aquest 
grup arran de la crisi econòmica que 
estem vivint.  || c.d. 

Vuit supermercats participen de la iniciativa 
que es farà aquest divendres i dissabte
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Fs Castellar: la força d’un sentiment
el club presenta 
els equips de 
futsal i vòlei en un 
Joaquim Blume ple 

Al llarg dels últims anys, l’FS Cas-
tellar ha demostrat que vol ser més 
que un club. La creació i creixement 
de la secció de vòlei en només tres 
anys confirma la bona salut d’una 
entitat que té en el color taronja la 
força d’un sentiment.

Potser no és el millor club del 
Vallès, ni tan sols de Castellar, però 
si una cosa ha demostrat al llarg dels 
últims anys l’FS Castellar és que els 
seus jugadors estimen la samarre-
ta que duen i que l’entitat segueix 
treballant per a millorar l’esport de 
base de la vila. La bona salut del club 
fa dels taronges un exemple a seguir 
per a moltes entitats de la rodalia i un 
clar referent en el treball de la base.

Sota la sintonia del film de Pi-
rates del Carib, els més petits van fer 
el salt al parquet del Joaquim Blume 
acompanyats dels jugadors del primer 
equip, on la referència al futur del club 
va quedar patent. Els jugadors de la 
primera plantilla –gairebé tots sorgits 
de la pedrera– són, en la major part, 
els encarregats de cuidar i fer progres-
sar als que s’inicien en l’esport, un bon 
exemple de com funciona el club pre-
sidit per Francesc Gallardo.

Indiferentment, els equips de 
vòlei i futsal van anar saltant a la pista, 
on el president els nombrava per la 
megafonia un per un, al més pur estil 
NBA. Femenins, masculins, joves i no 
tant, van trepitjar la pista del Blume, 
amb ovacions especials per a inte-
grants del club com Rubén Miranda 
–impulsor i fundador de la secció de 
vòlei– o l’entrenador Borja Burgos, 
absent pel derbi entre el seu equip –
la Pia de Sabadell– i el CN Sabadell.

Fins i tot va quedar temps per 

 Albert San Andrés

El volei ha anat guanyant protagonisme al Futbol Sala Castellar. En la imatge, una jugadora fa el passadís saludant les seves companyes. || q. pascual

celebrar l’aniversari d’una de les juga-
dores de l’equip màster o per tornar 
a veure sobre la pista a un mite com  
Josep Tous, ara enrolat a l’equip tèc-
nic del sènior B.

El torn final de la desfilada era 
pels equips sèniors del futsal i el vòlei, 
amb una nota emotiva per al jugador 
Cristian Hernández, del primer equip 
de futbol sala, lesionat a la pretempo-
rada i que va voler desfilar amb el seu 
equip, tot i haver estat operat fa dues 
setmanes dels lligaments del genoll.

Els parlaments van ser el mo-
ment per a l’agraïment als diferents 

ells seria difícil tirar endavant”. 
La gestió de Gallardo al capdavant 
del club ha estat impecable al llarg 
dels últims anys i el club és capaç de 
mantenir uns números de superàvit 
en acabar les temporades.

D’altra banda, la jornada es va 
acabar d’arrodonir amb l’empat a 
dos del primer equip de futbol sala 
contra el Bosco Rocafort, segon clas-
sificat en lliga. La maquinària dels de 
Martínez va sumar amb gols de Manel 
López i Quim Juncosa i tornen a ser 
l’equip perillós de fa dues tempora-
des al Blume. 

patrocinadors del club i l’anunci d’una 
reunió lliure per a la presentació de 
noves idees per a l’entitat per part 
dels integrants del club. El president 
Gallardo només va destacar com a 
negativa la desaparició de l’equip de 
futbol inclusiu d’entre els 24 presen-
tats pel club.

“La gent no sap el que és aju-
dar a una entitat. Es pot pensar que 
els clubs funcionen sols i la realitat 
és que es fa molt dur, fins que arri-
ben dies com el d’avui, en els quals 
veus més de 300 persones i 24 equips 
i t’oblides de tot, i trigues uns mesos 

més a pensar en el sacrifici que fas” 
va explicar el president. Després de 
cinc anys al càrrec, Gallardo desta-
ca la secció de vòlei, en la qual es va 
començar “veient jugar dos equips 
amb un nivell baix i que ara tenen 
una tècnica de la que gaudeixes”, a 
l’esport que més ràpid ha crescut en 
el poble els últims anys.

El màxim mandatari creu que 
“sempre es pot fer millor i a mesu-
ra que anem creixent s’han de bus-
car altres solucions. S’han de desta-
car les actuacions dels entrenadors 
que es formen al club, perquè sense 
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La 41a edició del Cros de Castellar - 
30è Memorial Pere Hernàndez va tan-
car-se amb una participació de 508 
corredors que van desfilar pel circuit 
del parc de Colobrers i les pistes d’at-
letisme. L’atleta del CA Granollers, En-
carna Nuñez, va imposar-se en cate-
goria femenina absoluta, mentre que 
Xavi Planas ho va fer en la masculina.

Pere Hernàndez va ser un des-
tacat atleta castellarenc de finals dels 
anys 80 que va morir atropellat el se-
tembre del 1989 mentre entrenava a 
Girona. En el seu record, el cros de 

encarna Núñez i xavi planas s’emporten la victòria
La 41a edició del Cros 
de Castellar congrega 
508 corredors al 
parc de Colobrers

Castellar va passar a ser el seu memo-
rial uns mesos després i ara és una de 
les proves més prestigioses d’aquest 
tipus al Vallès.

Amb un temps de 0:24,17.24, 
Nuñez s’emportava la victòria en ca-
tegoria femenina pel davant d’Ahlam 
El Kakdi (Lleida UA) i de la seva com-
panya d’equip, Elisabeth Martin.

En el masculí, Xavi Planas 
(0:29,12.83) era profeta a la seva terra 
i el del CAC aconseguia sumar una vic-
tòria masculina absoluta, un fet que en-
cara inèdit pel club. Redouan Rouaz 
(UA Terrassa) i David Gallego (UA 
Barberà) l’acompanyaven al podi. Jordi 
Graells (CAC) era vuitè absolut, millo-
rant els seus registres en la categoria.

Els millors resultats per al club 
verd arribaven a les categories peti-
tes, amb la victòria de Marc Sánchez 
(0:04,18.27) al sub10 i de Jan Casamada 

AtlEtISME | Cros CAsteLLAr

(0:14,33.52) en sub16, Paola Clermont 
era tercera en femení de la mateixa 
categoria. Va ser destacable el doblet 
sumat en el sub18 femení, amb el tri-
omf d’Ainhoa Roldán, acompanyada 
per Berta López. Al sub20 masculí, 
era Marc Garriga qui s’emportava la 
victòria. Yolanda Vilaraso aconseguia 
la tercera posició en Màster femení.

Un total de vuit podis pel Club 
Atlètic Castellar en la que defineixen 
des de l’entitat com “la millor actua-
ció de la història del club” en aques-
ta competició.

L’entrega dels premis va ser di-
rigida pel seu director tècnic, Josep 
Obrador, juntament amb la Maria i 
la Manuela, germanes d’Hernàndez, 
i amb la presència de l’alcalde Igna-
si Giménez, juntament amb el regi-
dor Pepe Leiva i el d’Esports, Nakor 
Bueno.  || a. san andrésXavi planas amb el premi del pernil, aconseguit com a campió absolut. || cedida

El 2000 Viratges és una de les proves 
d’asfalt més mítiques de Catalunya i 
el lloc escollit per Fernando Eguren i 
el copilot castellarenc, Arnau Parera, 
per imposar-se al campionat de la Fo-
cuxtreme 2018. Una quarta posició a 
les terres del Bages els valia per em-
portar-se la victòria davant d’Aleix 
Solà i Marc Sauleda, els principals 
rivals en la lluita pel disputat títol.

La tensió i els nervis acumu-
lats al llarg de la temporada eren 
alliberats després d’acabar els qua-
tre trams dels quals constava l’últi-
ma prova de la Focuxtreme, el cam-
pionat monomarca ‘low cost’ que 
es disputa amb un Ford Focus de 
1.600cc de primera sèrie. La dupla 
només havia d’acabar dues posici-

Fernando eguren i Arnau parera, campions de la Focuxtreme

l’equip campió amb Arnau parera –de taronja– i Fernando Eguren. || cedida

ons pel darrere que Solà-Sauleda, 
sense arriscar gaire.

A l’anterior prova, el Torrefeta-
Florejacs, ja es van veure obligats a ar-
riscar al màxim per emportar-se una 
dura victòria per només 0,8 segons, 
però arribant amb la feina feta, a la 
58a edició del 2000 Viratges havien 
de mesurar les forces per no patir cap 
incident que els deixés fora de cursa.

El 2000 Viratges és una cita ine-
ludible al Bages des del 1959, organit-
zat pel Biela Club Manresa, ciutat on 
té el centre neuràlgic la prova. Amb un 
palmarès amb noms com els de Víctor 
Sagi, Antonio Zanini, Salvador Servià, 
Chus Puras o Josep Maria Membrado, 
és probablement el ral·li d’asfalt més 
prestigiós de Catalunya.

Pilot i copilot van conservar du-
rant la prova, marcant dues quartes 
posicions, una cinquena i una sisena en 

els quatre trams disputats, i van sumar 
els punts necessaris per ser campions. 

“Fem una valoració molt po-
sitiva de la temporada. Han estat 
tres victòries, una segona posició, 
un tercer i el quart del 2000 Virat-
ges. Estem molt contents de com 
ha anat i poder guanyar la Copa. 
Durant l’any hem mantingut una 
lluita molt intensa amb l’Aleix i el 
Marc, lluites molt dures, també 
extensible a la resta de pilots. Per 
ser un campionat amb cotxes de 
sèrie, amb suspensions gairebé 
d’origen i sense tocar el canvi, és 
una copa on es va molt ràpid. La 
lluita amb tots els participants 
ha estat el més destacable” va 
explicar el copilot, Arnau Parera. 
“La victòria ha estat la feina de 
tot l’any i la persistència davant 
les adversitats”. 

MotoR | FoCuxtreMe

 Albert San Andrés
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El Puigverd ha deixat de ser un feu inexpug-
nable després de la primera derrota de la tem-
porada del CB Castellar, contra el CB Alpicat 
(79-81). El partit es decidia al minut final, en el 
qual els locals no van aconseguir remuntar la 
diferència de dos punts.

Sense el sancionat Àlex Hernández a la 
banqueta i amb tres jugadors del filial com a 
recanvi, Raúl Jodra treia el cinc de gal·la al par-
quet, en un inici de partit en el qual els visitants 
aconseguien un parcial de 3-7. Els groc-i-negres 
però, reaccionaven amb un 8-0 per posar-se tres 
punts pel davant, per arribar amb empat a 21 al 
primer minut de descans.

En el segon, el rival ja deixava clar que no 
donaria treva als locals i les alternatives al mar-
cador eren la tònica fins a la mitja part, en la qual 
s’arribava amb 40-41 favorable als lleidatans.

La represa marcava el partit i els de Joan 

Isart aconseguien el primer avantatge ampli del 
partit amb sis punts de diferència. La falta de 
fons d’armari pels locals els començava a passar 
factura, ja que als homes de Jodra els pesaven 
els minuts. Amb 56-62 s’iniciava la part final.

Mantenint una renda de cinc punts du-
rant la major part del quart, els groc-i-negres 
eren capaços de retallar a només dos a 57 del 
final, tot i que, finalment, no van aconseguir 
capgirar el resultat.

El tècnic castellarenc va explicar que “ju-
gàvem contra un equip amb les idees molt 
clares i molt agressiu en defensa i atac, molt 
vertical en l’u contra u. La derrota fa mal 
perquè és la primera a casa i a casa ens hem 
de fer forts sabent els objectius que tenim”.

Amb la derrota, el CB Castellar queda amb 
un balanç de quatre victòries i cinc derrotes i 
segueix a la vuitena posició de la taula.  || a.s.a.

Segona victòria consecutiva en lliga de la UE 
Castellar, que va saber superar el Juan XIII  de 
Terrassa a domicili (1-2) i que, una jornada més, 
va salvar els papers al temps de descompte amb 
un gol de Marc Estrada. Els de Juan Carlos Ro-
dríguez sumen el ple de punts d’ençà que el nou 
tècnic va debutar a la banqueta blanc-i-verme-
lla. Aquesta vegada el rival era el Juan XXIII de 
Terrassa, penúltim classificat, en el primer dels 
tres partits que els enfrontarà a rivals de la part 
baixa de la taula. Els castellarencs van començar 
dominant el marcador amb un gol de Toni Muri-
llo, que en el segon partit des de la seva reapari-
ció a l’anterior jornada, es consolida com a una 
peça important per a Rodríguez, que el va haver 
de substituir al 31 de la primera per precaució.

El Juan XXIII va empatar al primer minut 
de la represa amb un gol de Jonathan Valverde 
i semblava que amb aquest resultat s’arribaria 

al xiulet final. Com la setmana anterior contra 
la Grama, Marc Estrada va tornar a erigir-se el 
salvador del seu equip amb un xut ras des de la 
frontal, que el porter local no era capaç d’aturar. 
El davanter tornava a donar els tres punts amb 
un gol al descompte. Amb sis dianes, el castella-
renc és el màxim golejador de l’equip i el sisè de la 
categoria. Després d’aquesta victòria, la UE Cas-
tellar segueix escalant a la taula i puja una posi-
ció, col·locant-se al 13è lloc del grup 4 de Segona 
catalana. El descens queda a cinc punts, abans 
de rebre la visita del Matadepera, un equip que 
va perdre per 1 a 3 contra el Sallent.

convocatòria d’assemblea general

D’altra banda, la Junta del club ha convocat per 
al 14 de desembre que ve a les 21 hores l’assem-
blea general ordinària del club, que es farà a la 
sala d’actes del Joan Cortiella.  || a. san andrés

primera derrota de la 
temporada al puigverd

Marc estrada torna a ser 
vital al descompte

Aleix pujadas dirigeix un atac del CB Castellar contra l’Alpicat. || a. san andrés la UE Castellar celebra la victòria a terrassa. || cedida

BàSqUEt | CopA CAtALuNYA FUtBol | 2A CAtALANA
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Eric Rubio amb la copa de campió a El Canadell. || a.san andrés

Els jugadors de l’HC Castellar pensatius al vestuari, en un partit lluny del pedrosa. || cedida

MotoCRòS | ACCeMA

HoqUEI pAtInS | 1A CAtALANA

Eric Rubio ja és 
líder a l’ACCEMA

Onzena derrota 
consecutiva de l’HC 
Castellar (4-3)

Després d’imposar-se al campionat 
ACCEMA de cursa americana, el 
pilot Eric Rubio ha aconseguit el li-
deratge a la variant de motocròs del 
mateix campionat. Dues victòries al 
circuit de Canadell (Artés), deixen el 
campionat obert per decidir-se a l’úl-
tima cursa de la temporada.

El jove pilot castellarenc va 
aconseguir el segon millor registre 
als entrenaments, a només un segon 
de la ‘pole position’.

La situació de l’HC Castellar ja no pot anar a pitjor, motiu 
pel qual als homes de Pere Gassó només els queda l’opció de 
fer-ho millor i aixecar-se. Els granes van tornar a perdre –i ja 
van 11 partits consecutius– a la pista del GEiEG (4-3), un rival 
directe que va evitar l’empat amb un gol als instants finals.

Els de Pere Gassó van perdre una ocasió d’or per tren-
car la dinàmica negativa contra un rival que només havia 
sumat una victòria en lliga. Una nova derrota que els deixa 
una mica més lluny de l’objectiu de la salvació. L’equip cas-
tellarenc no va aconseguir aixecar el cap abans de rebre 
aquest divendres (21:45) l’FD Cassanenc, al Dani Pedrosa 
de Castellar.  ||  a. san andrés

En la primera màniga, marca-
va de nou un ‘holeshot’ i va acabar la 
cursa en primera posició. A la sego-
na, tornava a repetir ‘holeshot’ amb el 
seu company de la Danny Rodríguez 
Academy, Jordi Vilarnau, en segona 
posició i Hugo Moreno en tercera. 
Rubio però, va patir una caiguda a la 
tercera volta, i va quedar a 25 segons 
dels pilots capdavanters. El pilotatge 
del castellarenc li permetia remuntar 
i a dues voltes pel final aconseguia de 
nou el lideratge per acabar guanyant.

Amb les dues victòries, Rubio 
aconsegueix ser líder de la catego-
ria amb 32 punts d’avantatge sobre 
el seu perseguidor, i tot es decidirà 
a l’última cursa de la temporada, 
que es disputarà al circuit de Vi-
dreres (La Selva), aquest diumen-
ge que ve.  || a. s.a.

vic riuprimer - les franqueses 3-1
matadepera - sallent 1-3
gramanet - caldes montbui 1-1
can parellada - cardedeu 0-2
sabadellenca - parets 1-2
ripollet - masnou 1-1
Juan XXIII - UE Castellar 1-2
Berga - joanenc 1-1
roda de ter - sabadell B 0-0

tona - arenys de mar 10-3
ripoll - tordera 6-1
cassanenc - vic 6-5
jonquerenc - Bigues i riells 7-3
GEiEG - HC Castellar 4-3
lloret - voltregà 4-3
palafrugell - sentmenat 2-5
roda - arenys de munt 2-4

alheña - floresta B 6-4
monistrol - sant joan despí 5-7
casserres - sants 4-4
FS Castellar - Rocafort 2-2
castellbisbal - eixample 7-3
rosario central - olesa 0-2
gavà B - nou escorial 4-6

FUtBol FUtBol SAlA BàSqUEt HoqUEI pAtInS
2A CAtALANA · grup iV · J13 DiVisió D’HoNor · grup ii · J7 CopA  CAtALuNYA· grup 2 · J9 1A CAtALANA · grup A · J11

ce Berga 28 13 8 4 1
cf parets 25 13 7 4 2
fc joanenc 24 13 7 3 3
uda gramanet 23 13 7 2 4
cf ripollet 23 13 6 5 2
fc cardedeu 21 13 6 3 4
vic riuprimer rfc 21 13 6 3 4
cd masnou 21 13 6 3 4
ce sabadell B 19 13 5 4 4
cf les franqueses 19 13 6 1 6
cf caldes montbui 19 13 5 4 4
ce sallent 17 13 5 2 6
UE Castellar 16 13 5 1 7
cd can parellada 16 13 5 1 7
fc matadepera 12 13 3 3 7
ue sabadellenca 11 13 3 2 8
cs juan XXiii 7 13 2 1 10
ce roda de ter 5 13 1 2 10

alheña ce 16 7 5 1 1
fs olesa 16 7 5 1 1
fs Bosco rocafort 14 7 4 2 1
ap nou escorial 13 7 4 1 2
fs casserres 13 7 4 1 2
sants futsal 10 7 3 1 3
s joan despí cfs 10 7 3 1 3
monistrol fs 9 7 3 0 4
ccr gavà B 7 7 2 1 4
FS Castellar 7 7 2 1 4
f rosario central 7 7 2 1 4
cfs eixample 7 7 2 1 4
fs castellbisbal 6 7 2 0 5
olímpic floresta B 6 7 2 0 5

cB ripollet  9 9 0
cB santa coloma  9 7 2
Badalonès  9 6 3
cB alpicat  9 6 3
maristes ademar  9 5 4
CB Castellar  9 4 5
círcol cotonificio  9 4 5
Bàsquet sitges  9 4 5
aese  9 4 5
la salle reus ploms  9 4 5
cB cantaires tortosa 9 3 6
ue sant cugat  9 3 6 
Bàsquet molins  9 2 7
Basquet pia sabadell    9 2 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 11 9 1 1
Hc sentmenat 23 11 7 2 2
cp jonquerenc 23 11 7 2 2
Hp tona 22 11 7 1 3
ce arenys de m 21 11 6 3 2
cp roda 21 11 7 0 4
fd cassanenc 20 11 6 2 3
Hc ripoll 18 11 5 3 3
cHp Bigues i riells 15 11 4 3 4
cH lloret 14 11 4 2 5
cH arenys de mar 14 11 4 2 5
cH palafrugell 12 11 3 3 5
cp vic 10 11 3 1 7
geieg 6 11 1 3 7
cp tordera 3 11 1 0 10
HC Castellar 0 11 0 0 11

reus ploms - ademar 83-79
cotonificio - aese 69-81
cantaires - santa coloma 57-71
pia sabadell - Badalonès 54-76
CB Castellar - Alpicat 79-81
molins - sant cugat 78-57
ripollet - sitges 79-70

FUtBol (UE Castellar)

DISSABtE 1 DESEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30   aleví e – oar gràcia
09:30   aleví g  – olímpic can fatjó
11:00     benjamí c – sabadellenca ue
11:00     benjamí d – terrassa
12:30     aleví a – ripollet cf
14:00     infantil a – granollers ec
15:30     infantil c  – sant quirze

partits a fora
10:00    castellbisbal -  debutants
10:00    tibidabo tr -  benjamí e 
10:00    cardedeu fc -  aleví H 
11:30    roureda vdf -  benjamí B 
12:30    polinyà at. –  prebenjamí B
13:30    fontsanta -  infantil B fem
14:00    cercle sabadellès -  cadet a 
14:25    mercantil ce -  infantil d
17:00    ripollet cf -  juvenil B

DIUMEnGE 2 DESEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30   aleví c – oar gracia
10:00   benjamí a – cerdanyola
12:15     amateur – matadepera fc
14:30     cadet B – cercle sabadellès
17:00     juvenil a – sabadell fc

partits a fora
09:00    terrassa fc –  aleví d
09:15    sant quirze –  infantil B
10:00   Base montcada cf –  aleví B
12:00    polinyà at. –  cadet c
12:45    sants ue –  juvenil fem

AGEnDA
DeL  30  NoVeMBre  AL  6  DeseMBre

BàSqUEt (CB Castellar)

DISSABtE 1 DESEMBRE
pavelló puigverd
09:00   premini  – cB sentmenat
09:00   premini fem – castellbisbal
10:30     premini  – cB sant pere
16:30     cadet  – escola ipsi 04
18:00     sots 25  – sant quirze Bc

partits a fora
10:30    creu alta sabadell -  infantil 
10:30    sese -  mini 
11:00    sant gabriel ripollet -  mini 
12:00    el social Bàsquet -  júnior fem
19:30    Bàsquet la mina -  sènior B 

DIUMEnGE 2 DESEMBRE
partits a fora
10:45    ue sant cugat -  preinfantil 
17:45    maristes ademar -  sènior a 
19:30    ce sant nicolau -  júnior 

HoqUEI (HC Castellar)

DIVEnDRES 30 noVEMBRE
pavelló Dani pedrosa
21:45    sènior 1 cat – FD 
Cassanenc 

DISSABtE 1 DESEMBRE
pavelló Dani pedrosa
19:00   presentació equips HCC  
 temporada 2018-19 i sopar 
partits a fora
10:00   Caldes -  iniciació A 
18:00   CH santa perpètua -  fem 

DIUMEnGE 2 DESEMBRE
pavelló Dani pedrosa
18:00    iniciació B – Cp Voltregà 
partits a fora
12:30   CeH sabadell -  sènior 2 cat 

FUtSAl (FS Castellar)

DISSABtE 1 DESEMBRE
pavelló Joaquim Blume 
12:30     
juvenil A – CFs Montcada
16:00   benjamí B – CN sabadell

partits a fora
15:45    uFs Mollet -  prebenjamí B 
17:45    parets Fs -  cadet B
18:00    sant Joan Despí -  sènior A 

DIUMEnGE 2 DESEMBRE
pavelló Joaquim Blume
10:30   aleví B – Arenys de Munt
11:45     infantil A – Franciscans
13:00   cadet A – espar-
raguera CFs
17:00   sènior B – santa perpètua

partits a fora
09:00  sant Cugat Fs-  aleví B 
09:15    L’Alzina Ae -  juvenil B 
09:30  g. serra -  prebenjamí A 
13:15    santa Coloma –  aleví A
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‘Yo, tonya’, nominada a 
l’òscar a millor actriu, es 
projecta a l’Auditori 

divendres 30, a les 21 hores, l’audito-
ri municipal acull la projecció progra-
mada pel club cinema castellar  ‘Yo, 

tonya’,  nominada a l’oscar a la millor 
actriu de repartiment. tonya Harding 
va ser la primera patinadora nord-ame-
ricana a completar, el 1991, un triple salt 
axel en competició. però l’èxit sobre el 
gel no sempre va estar acompanyat de 
felicitat en la seva vida personal.

‘quins fogons’ ja fa olor de 
nadal i ens explica com fer  
un tradicional vi calent 

les noies de ‘quins fogons’ ja tenen 
ganes de nadal. per aquest motiu, 
ens han preparat una recepta molt 

típica d’aquestes festes, sobretot als 
països nòrdics. es tracta d’un vi ca-
lent elaborat amb vi, és clar, sucre i 
espècies. no t’ho perdis. pots veure 
el vídeo al canal de Youtube de l’ac-
tual, al web de lactual.cat i al face-
book de ‘quins fogons’.

els transports ens porten al pessebre

l’aeri de Montserrat és un dels quadres que es podrà veure a l’exposició del Grup pessebrista de Castellar. || m. antúnez

El Grup Pessebrista de Castellar del Va-
llès inaugura la 68a Exposició de Pesse-
bres aquest dissabte, 1 de desembre, en 
un acte tancat on s’han convidat repre-
sentants polítics, familiars pessebris-
tes i persones vinculades amb l’entitat. 
L’exposició s’obrirà al públic diumenge 
dia 2 de desembre, a les 11 hores.

Des de fa uns anys, el Grup Pesse-
brista escull un tema que uneix tots els 
diorames exposats. “Aquest any, hem 
escollit els mitjans de transport”, diu 
Joan Juni, president del Grup Pessebris-
ta de Castellar. Es podran veure diversos 
tipus de transports, “des del més típic, 
que és la mula i el carro, fins a trans-
ports més innovadors, com els globus 
aerostàtics, tramvies, trens, el funi-
cular, etc.”. També hi haurà submarins, 
un tàndem, un avió biplà, l’scooter, gole-
tes i galeres, un camió, iacs i portadors, 
un catamarà, caiacs i una autocaravana.

S’exposen un total de 20 diorames: 
un quadre al pati, una maqueta al pis de 
dalt, i 14 quadres i 4 vitrines a la planta 
baixa, dues de les quals han estat elabo-
rades pels set infants aprenents de l’es-
cola de pessebre, un curs “que ha tin-
gut molt bona acollida, els infants s’ho 
han passat molt bé i han après molt”. 

Els diorames estan ambientats en 
paisatges molt variats, indrets imagi-

 Marina Antúnez

naris o realistes. Cal destacar “el gran 
esforç que tots els pessebristes han 
fet d’autosuperació, entrega i ima-
ginació per aconseguir, any rere any, 
superar-se en la construcció de di-
orames”, reconeix Juni. Els intercan-
vis que el Grup Pessebrista local porta 
a terme amb altres pessebristes “que 
visitem o que ens visiten” els ajuda 
a millorar la tècnica i creativitat en la 
construcció de diorames. El president 
afirma que “aquest any, hem aconse-
guit fer una exposició amb un alt ni-
vell de detalls de construcció”, i el vi-
sitant ho apreciarà. 

L’exposició que es munta al pri-

el grup pessebrista 
de Castellar inaugura 
la 68a exposicició de 
pessebres aquest 
cap de setmana

mer pis del local sempre va relacionada 
amb el tema que l’entitat tria a la plan-
ta baixa. “Aquest any, hem fet una in-
tegració entre el món del modelisme 
i el del pessebre, una cosa bastant in-
novadora”, assenyala Juni. En aquest 
sentit, s’ha construït una maqueta de 
tren de 12 m2, amb elements de cons-
trucció de pessebres. “Ens ha ajudat 
l’Associació d’Amics del Ferrocarril 
Vallès-Fer, de Sabadell”. Una altra de 
les novetats“és la maqueta del Crema-
llera de Montserrat a escala 1:15, que 
és espectacular”, diu Juni.  A més, al 
primer pis hi haurà exposició de diver-
sos objectes de modelisme. 

Rentat de cara
Els visitants apreciaran l’aspecte renovat 
del local. “S’havia deteriorat i aquest 
any s’hi ha fet un manteniment impor-
tant”, segons Juni. S’ha pintat i envernis-
sat tot de nou. I gràcies a la col·laboració 
de l’Ajuntament, la Generalitat i la Dipu-
tació, s’han pogut comprat unes pantalles 
tàctils en les quals es podrà llegir la infor-
mació de cada quadre pessebrístic en di-
ferents idiomes. “Serà útil per a tothom, 
també per a qui ens vingui a veure de 
fora de Catalunya i d’Espanya”.

El cartell
Aquest 2018 s’ha dissenyat un cartell molt 
visual. S’hi poden veure Josep, Maria i 
Jesús dins el cotxet esperant la Vallesana 
en una marquesina d’autobús, un mitjà de 
transport ben conegut pels castellarencs. 
L’autor del cartell és Jaume Muntada. 

Concursos 
Com ja és tradicional, el Grup 
Pessebrista de Castellar ha rumiat 
alguns “paranys” “perquè la canalla 
aguditzi els sentits i descobreixi 
diversos elements amagats dins de 
cada pessebre”. També convoca el 
concurs de pessebres fets a casa, amb 
visita el dia 30 de desembre, i un sorteig 
de figures amb el donatiu de l’entrada. 

Horaris
L’exposició obre del 2 de desembre fins al 
3 de febrer. S’obrirà dissabtes, diumenges 
i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; els dies 
feiners, des del 24 de desembre al 4 de 
gener, de 17 a 20 h; el 16 de desembre, de 
10.30 a 14.30 h i de 17 h a 20 h, amb motiu 
de la Marató de TV3; i el 29 de desembre, 
obert fins la 1 de la matinada amb motiu 
de la Nit del Pessebre, celebrada per les 
associacions de la Federació Catalana de 
Pessebristes.

15 quadres, 
4 vitrines i 1 

maqueta
s’exposen 

al Grup 
pessebrista de 

Castellar

diorames

20
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Talons atrevits, mitges amb lligaca-
mes i un vestit negre de puntes, ben 
cenyit. Maria Molins travessa una 
cortina vermella, apareix inflada 
de glamur i ens fa vagarejar per an-
tics locals de cabaret de l’avinguda 
del Paral·lel com El Molino. Abans, 
però, ha convidat a gaudir de la fun-
ció, CabaretA, tot avisant que no in-
tentem buscar cap mena de trama.

Però l’obra va molt més enllà de 
la sensualitat que desperta l’actriu 
quan canta i de l’acompanyament 

un cabaret per oblidar 
les cabòries, a l’Auditori

L’obra, que compta 
amb una brillant 
interpretació de 
Maria Molins, va 
omplir l’Auditori 

musical de Bárbara Granados, Dick 
Them i Miquel Malirach. El cabaret, 
tal com indica el títol, hi és molt pre-
sent, però també serveix de pretext 
per incorporar-hi escenes teatrals 
protagonitzades pels quatre artistes. 

A l’escenari, actuant i cantant 
ens indueixen a reflexionar sobre 
diferents temes a través de men-
cions a Maria Aurèlia Capmany, 
Mary Santpere, Àngel Pavlovsky 
i Guillermina Motta.

 Tal com se’ns adverteix, és ab-
surd buscar un fil argumental a Ca-
baretA. Més aviat, es tracta d’un enfi-
lall d’esquetxos còmics, meravelloses 
interpretacions musicals (com la de 
Bohemian Rapshody, segurament 
aprofitant que últimament  Queen té 
molta volada), números que recorden 
als concursos televisius de talents o 
gags polítics que podrien firmar els 
guionistes del Polònia. 

Dins del grup d’aquests últims, 
l’obra s’atreveix a cometre la gam-
berrada d’incorporar un esquetx 

CRònICA |  AuDitori MuNiCipAL

amb l’alcalde de Castellar com a pro-
tagonista, cosa que va fer sentir es-
pecial l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. Tot plegat, són escenes enlla-
çades amb major o menor naturali-
tat, però no n’hi ha cap que desen-
caixi respecte les altres.

Aquest humor que caracteritza 
el muntatge és bonhomiós, sense ma-
lícia. I, encara que el missatge femi-
nista marqui el discurs de CabaretA 
–aquesta ‘a’ final del títol que conver-
teix la paraula en femenina ho anti-
cipa–,  per sobre de la funció crítica 
ressalta l’objectiu d’entretenir, que 
el públic s’oblidi de les seves cabòri-
es durant una bona estona i l’ànima 
se li contagiï de música.

 De fet, l’únic moment d’inco-
moditat que va generar l’obra només 
el van patir un parell d’espectadors 
a primera fila que, amb les respecti-
ves parelles al costat, van haver de 
dissimular quan Maria Molins es va 
dirigir cap a ells i els va posar les cui-
xes ben a prop, a ritme de cabaret. 

l’actriu Maria Molins, a l’esquerra, en un dels moments de la representació. || cedida

El llop ferotge, l’obra interpreta-
da per Clara Dalmau, Jordi Her-
vàs i Ares Piqué, es podrà veure 
aquest diumenge a les 12 hores a 
l’Auditori Municipal Miquel Pont. 

Es tracta d’un espectacle 
ideat per la companyia del Prín-
cep Totilau, de Sant Martí de 
Tous (Anoia), i compta a l’escena-
ri amb tres intèrprets (Clara Dal-
mau, Jordi Hervàs i Ares Piqué), 
màscares i titelles. “L’objectiu 
és fer riure el públic”, explica 
el director del muntatge, Marc 
Hervàs, que afegeix que “és un 
espectacle pensat per a infants 
a partir de 3 anys però que agra-
darà també als adults”.

És un espectacle amb el llop 
com a personatge principal, “que 
és un dels personatges més fa-
mosos de la literatura infan-
til i dels contes populars”, diu 
Hervàs. La companyia ha reunit 
tres contes coneguts: Les set ca-
bretes, Els tres porquets i La Ca-
putxeta Vermella. Han capturat 
el llop, l’han detingut  i el porten 
a judici. “Intentem reflexionar 
sobre la maldat o bondat del 
llop, però no desmitifiquem”, 
afegeix Hervàs.

‘El llop ferotge’ clou 
la temporada familiar

‘El llop ferotge’ de la Companyia del príncep totilau. || cedida

InFAntIl | AuDitori MuNiCipAL

  Guillem plans

El fet que sigui un judici permet 
aquesta reflexió pública. “De fet, a 
la realitat, sovint ens manipulen 
entre aquestes dues situacions de 
bondat i maldat”. A vegades, se’ns 
pot fer canviar de parer “a través 
d’una llagrimeta, i de fet, a l’es-
pectacle hi apareix un personat-
ge que expressa això”.

La companyia touenca s’aju-
da d’una escenografia de titelles 
elaborades per Martí Doy i també 
dona molta importància la música. 
En aquest sentit, Ildefons Alonso 
ha fet les adaptacions musicals per-
què “cada conte tingui una músi-
ca molt diferent”. La companyia 
ha creat una música d’estil mediter-
rani per al conte de Les set cabretes, 
una altra més folk i americana per a 
La Caputxeta Vermella i una música 
més festiva i desenfadada pel conte 
de Els tres porquets.

Hervàs explica que es tracta 
d’un espectacle molt divertit fet amb 
titelles, màscares i interpretació 
d’actors i que el fet de tenir com a 
elements argumentals contes molt 
coneguts “fa que la gent ja sàpi-
ga que ve a veure i no tingui tanta 
por de dur al teatre els seus fills i 
filles”.  ||  m. antúnez
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Josep gibert, un científic universal
Dissabte passat es va presentar a la sala d’Actes d’el Mirador un llibre que homenatja el paleoantropòleg castellarenc

Dissabte va tenir lloc la presentació 
del llibre Homenaje a José Gibert Clols. 
Una vida dedicada a la ciencia y al co-
nocimiento de los primeros europeos, a 
la Sala d’Actes d’El Mirador. Aquest 
és un llibre que homenatja el paleoan-
tropòleg castellarenc ja desaparegut 
Josep Gibert, descobridor de l’home 
d’Orce, i un dels científics més relle-
vants dels últims temps.  

A l’acte hi van assistir prop de 
90 persones, entre elles, l’alcalde, 
Ignasi Giménez, i els regidors Joan 
Creus i Aleix Canalís. També hi va 
ser present la família del científic –
la seva dona, fills i nets – i diversos 
amics de Gibert, com el qui va ser 
gran col·laborador del Josep, el doc-
tor Fernando González.

Van parlar Oriol Vicente, presi-
dent del Centre d’Estudis de Castellar 
- Arxiu d’Història, entitat organitza-
dora de l’acte. Amb paraules emoci-
onades, Vicente va insistir que l’acte 
volia “mostrar i portar a Castellar 
del Vallès una feina de persones 
que han estat treballant pel bé de 
la humanitat”. El llibre, que ja s’ha 
presentat també a Orce i a Valls, és un 
llibre d’homenatge al paleoantropò-
leg i mostra tant la seva visió més hu-
mana com també el vessant científic.  

El treball, que reuneix la opinió 
i reflexió de prop de 50 científics, ha 
estat coordinat pel doctor Francesc 
Ribot, també present a l’acte a Caste-
llar. Ell va explicar que, a més de par-
lar del llibre, la seva intenció era par-
lar del Josep, “una persona afable, 
a qui agradava molt estar amb els 
seus col·laboradors”.  La voluntat de 
fer realitat el llibre va ser una inicia-
tiva del fill del paleoantropòleg, Lluís 
Gibert, que actualment és professor 
de geologia. “Recordo l’entusiasme 
i passió pel coneixement que tenia, 
que va ser una persona feliç i que va 
dedicar la vida a la ciència sabent 
que seria difícil”, va dir. 

El treball s’estructura en tres 

  Marina Antúnez

la presentació del llibre va comptar amb científics que van treballar amb Gibert, com Francesc Ribot i Alfredo Iglesias. || q. pascual

parts: una de personal, una que inci-
deix en la polèmica de l’home d’Or-
ce, i una tercera part –la més àmplia–
científica .

A l’acte, el doctor Ribot va ex-
plicar que va conèixer Gibert quan 
era alumne del professor Domè-
nech Campillo, paleoantropòleg i 
investigador del Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya (MAC). “Amb 
Gibert vaig aprendre moltíssim 
sobre el terreny”, afegia Ribot, i va 
reiterar que Gibert era “un home 
del Renaixement”, en el sentit que 
“ell sabia molt de moltes coses, a 
diferència del que passa actual-
ment, que els científics estem hi-
perespecialitzats i només sabem 
del que treballem”. 

Com a científic, –i tots els qui 
van parlar d’ell a l’acte hi van estar 
d’acord– “el Josep era molt rigo-
rós, perquè seguia el mètode cien-
tífic, el que ell deia que és el que ens 
acosta més a la veritat”. 

El doctor Gibert va trencar un 
paradigma perquè va descobrir un 
crani al jaciment de Venta Micena 
(a Orce), l’any 1983, que va datar 
amb 1.500.000 anys. Fins llavors, la 
ciència oficial creia que la presència 
humana a Europa es remuntava als 
500.000 anys d’història. El descobri-
ment es va publicar a la revista cien-
tífica de l’Institut de Paleontologia, 
el mateix 1983.

Amb més anàlisis que es van 
fer al crani, va aparèixer una cres-
ta que xocava amb les característi-
ques dels humans. El matrimoni de 
Henry i Marie-Antoinette de Lumley, 
a França, va determinar que l’home 
d’Orce pertanyia a un membre pre-
històric del gènere dels cavalls i ases. 
Van publicar immediatament l’article 
a El País i la polèmica es va estendre. 
“La ciència espanyola es va posar 
de costat del poder i Gibert s’hi va 
enfrontar”, afegeix Ribot.

A partir d’aquell moment, el 
científic castellarenc seria una veu 
incòmoda per a la comunitat cien-
tífica oficial. “Totes les línies d’in-

vestigació de Gibert li serien de-
negades”. Ribot va explicar que la 
ciència del moment era molt imma-
dura, i que “encara avui no s’ha fet 
un debat seriós amb la gent que va 
negar la humanitat del crani d’Or-
ce, ni es farà”.

En favor que el crani d’Orce és  
humà s’hi sumen diverses veus cientí-
fiques. Entre elles, la del paleoantro-
pòleg Alfredo Iglesias, que va venir 
expressament des de Galícia per as-
sistir a l’acte de dissabte.

Visiblement emocionat, Iglesias 
va explicar que Gibert “ens va mos-
trar el camí a seguir, la ciència”. 
Va remarcar que era un home gene-
rós, altruista i una persona de com-
promís, un científic innovador i rup-
turista. “Molta gent que va passar 
per Orce com a estudiant avui són 

científics”. Iglesias va conèixer Gi-
bert quan ja havia publicat el desco-
briment d’Orce. Per silenciar els de-
tractors i demostrar la humanitat del 
crani, Gibert va organitzar un equip 
amb el doctor Campillo i va fer anà-
lisis anatòmiques, bioquímiques, etc. 
“Gràcies a la forma de treballar 
de Gibert, avui coneixem millor el 
crani humà”, va afegir Iglesias. Gi-
bert va consolidar un nou coneixe-
ment: “fa més d’un milió d’anys ja 
hi havia presència humana a la pe-
nínsula ibèrica”.  

Aquesta era una forma de di-
fondre el coneixement que “les au-
toritats no estaven disposada ac-
ceptar”. Es va fer un Congrés a Torí, 
l’any 1987, per resoldre els proble-
mes que “els detractors ens havi-
en posat, i el matrimoni de Lum-

ley, per exemple, mai va replicar”. 
Es va fer el Congrés Internacional 
de Paleoantropologia, l’any 1995, on 
hi van assistir més de 200 persones. 
“Haver de demostrar una cosa que 
ja s’havia demostrat l’any 1983 va 
desgastar la força i la vitalitat de 
Gibert”. Avui, segons Iglesias, “la 
polèmica ja no té raó de ser, hem 
guanyat”. Segons ell, “la gran ma-
joria de la comunitat científica ha 
assumit les teories de Gibert”. Gi-
bert va morir l’any 2007 sense haver 
vist resolt el qüestionament que sus-
citava la seva teoria. 

Dissabte, a les 20 hores, es va in-
augurar una exposició pictòrica d’ho-
menatge a Gibert al Centre d’Estu-
dis de Castellar amb obres de la Pepa 
Beotas, Blanca Gibert, Patxu Gibert 
i Violeta Vicente Gibert. 
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Avui es clou l’exposició que es va 
inaugurar divendres 23 a la Sala 
Polivalent d’El Mirador titulada 
‘Off Collective’, del grup que porta 
el mateix nom. La mostra, l’han 
fet set artistes de la província de 
Barcelona, entre ells, la castella-
renca Maria Losada, l’artista més 

off Collective estrena a el Mirador

el grup d’artistes 
ha presentat l’obra 
aquesta setmana

EXpoSICIonS | espAi sALes D’eL MirADor

El grup d’artistes off Collective va presentar-se divendres, a El Mirador. || cedida

Dimecres 5, a les 20.30 h, el can-
tautor Joan Tena oferirà un con-
cert a La Posidònia, al carrer Tor-
ras. L’entrada és gratuïta. Tena, 
conegut per la segona edició de 
la primera nissaga d’Operación 
Triunfo, és habitual de l’escena 
musical de Barcelona.  A La Posi-
dònia oferirà una actuació amb un 
repertori marcat pels èxits dels 
80, farà versions d’alguns temes.

La Posidònia preveu elabo-
rar una programació regular d’ac-
tivitats amb concerts, actuacions 
de monologuistes i tastos de vins, 
cerveses i vermuts.    ||  redacció

MÚSICA | CoNCert

Joan Tena actua 
dimecres a La Posidònia

  Marina Antúnez

jove del col·lectiu. Tots han valo-
rat positivament l’oportunitat de 
l’exposició, “que qualsevol per-
sona de l’àmbit artístic veu bé”, 
diu Neus Gómez. 

L’exposició consta d’una 
part individual i d’una col·lectiva. 
Aquesta part conjunta parteix del 
mite grec de Persèfone. “Cadascú 
ha fet un apropament a la seva 
manera d’entendre la història i 
l’ha plasmat”, diu el Raül Caña-
das, que exposa també una part in-
dividual d’instal·lació. “L’Escola 
Massana és el punt que tenim en 
comú”, diu la Neus. 

Es tracta d’un art molt asse-

quible a tothom, que funciona a 
partir del mite grec. “L’objectiu de 
l’exposició també és que es vegin 
més altres tipus d’artistes”, ex-
plica la Maria. Es tracta d’una ini-
ciativa com qualsevol altra, “em 
consta que hi ha molts artistes 
a Castellar que potser, com nos-
altres, s’animaran a mostrar la 
seva obra”, afegeix Losada. 

Segons els artistes, “s’hau-
ria de fomentar una sensibili-
tat més cultural”. A la inaugu-
ració, els assistents van felicitar 
els artistes “i van comentar-nos 
que els havia agradat molt”, diu 
Losada. 

Inicialment, l’activitat ‘Som tra-
çuts’ que va programar Colònies i 
Esplai Xiribec dissabte passat, 24 
de novembre a la tarda, es va pen-
sar perquè els infants de l’esplai 
“s’animessin a participar am b un 
grup d’amics a realitzar una idea 
per demostrar la seva traça cons-
truint alguna cosa”, explica el res-
ponsable de l’esplai Gener Martí. 

Hi van participar 50 infants, 
distribuïts per grups d’edat. El moni-

‘Som 
traçuts’ pel 
pessebre

tor de cada grup va ajudar els infants 
a decorar una figura i van aconseguir 
un pessebre amb estils ben diversos. 

El taller va consistir a fer un 
pessebre que es plantarà a la casa 
de la vila el dissabte 22 de desem-
bre. Com ja és habitual, l’activitat 

EntItAtS | espLAi

va finalitzar amb un berenar. “Vam 
assolir els objectius, ser traçuts 
i preparar la plantada del pesse-
bre”. Aquest cap de setmana que 
ve, col·laboren amb el Recapte de 
Càritas i celebren la Diada del Vo-
luntariat.   ||  m. a.
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DEStAqUEM EXpoSICIonS

agenda del 30 de novembre al 9 de desembre

DIVENDRES 30
11.30 h - XERRADA
Xerrada sobre el càncer
Activitat per La Marató de tV3
escola Municipal d’Adults
org.: escola Municipal d’Adults

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
organització: Ajuntament i Comerç 
Castellar

20 h -  pRopoStA
Cicle de contes per adults
“Contes des catalogats”, a càrrec 
de tere Monclús
La Centraleta
organització: La Centraleta

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

21 h - CInEMA
Cinefòrum: Yo, tonya
Auditori Municipal
organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

DISSABTE 1
11.30 h - ContES
once Upon a time
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
organització: Ludoteca Les 3 
Moreres i idiomes Castellar

17.30 h - MÚSICA
‘Concierto de Villancicos’
Auditori Municipal
organització: Casa de Andalucía 
de Castellar

21 h - MÚSICA
Concert de gòspel amb 
Valeria i Jessica
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

22.30 - 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

DIMARTS 4
De 8.45 a 14 h - JoRnADA
“Experiència en agricultura 
regenerativa i introducció als 
biofertilitzants”
+ info.: pàg 17 

De 10 a 12 h - pRopoStA
portes obertes d’activitats 
inclusives: “Vine a provar l’art 
del macramé”
pipAD (pl. Major, s/n)
organització: Comissió d’atenció a 
persones amb discapacitat

DIMECRES 5
9.30 h - pRopoStA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAp
organització: Ajuntament i àrea 
Bàsica de salut 

DIJOUS 6
21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIVENDRES 7
De 20 a 22 h - MÚSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DISSABTE 8
22.30 h - BAll
nit de ball amb pentagrama
sala Blava de l’espai tolrà
organització: pas de Ball

DIUMENGE 9
7.30 h - pRopoStA
53a pujada del pessebre a la 
Castellassa de Can torras
sortida des del CeC
organització: Centre excursionista 
Castellar

12 h - MÚSICA
Vermut musical amb SonaSwing, 
a càrrec de Daphne quartet
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca i 
sonaswing

16.15 h - CInEMA
Ant-Man y la Avispa
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h - BAll
Ball a càrrec de Xarop de nit
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

18.45 h  - CInEMA
Dos mujeres
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

Concert de nadales
dissabte 1 · 17.30 h · auditori 
municipal

dissabte, casa andalucía de 
castellar del vallès ha programat 
un concert de nadales amb entra-
da gratuïta. Hi haurà actuació del 
cor aires rocieros castellarencs, 
coro rociero Ballesteros 
(sabadell), coro alba rociera 
(sentmenat), Hermandad 
rociera a. santa maria de las 
arnas nuestra señora, voces 
del camino (terrassa), cuerpo 
de Baile de la casa de andalucía 
de castellar del  vallès i grupo 
rociero aire con alba. l’acte tin-
drà lloc durant tota la tarda. 

68a Exposició de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar
Del 2 de desembre al 3 de febrer
Ds., dg. i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; labora-
bles del 24 de desembre al 4 de gener, de 17 a 20 h; 
passat reis, obert diumenges
Capella de Montserrat (c. Dr. pujol, 26)
organització: grup pessebrista de Castellar

Exposició “off Collective”
Fins al 30 de novembre de 2018
sala polivalent d’el Mirador. org.: grup Collective

Recull de dades sobre el tema “la crua realitat”
Fins al 3 de desembre a l’escola Municipal d’Adults. 
organització: escola Municipal d’Adults i Comissió 
Municipal per la igualtat d’oportunitats

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

Per Nadal, 
sorteig de 40 
espatlles de 
pernil

Aquest any, el Mercat 
Municipal vol premiar la teva 
confiança i fidelitat amb el 
sorteig de 40 espatlles de pernil.
 
Per participar-hi només hauràs 
de realitzar alguna compra 
de l’1 al 21 de desembre i 
emplenar la butlleta. 

Quantes més compres, més 
possibilitats!
- El sorteig es farà el 21 de 
desembre a les 13 h. 
- El lliurament dels pernils tindrà 
lloc el dia 22 de desembre a les 13 h.

La butlleta ha d’estar degudament emplenada; 
s’invalidarà qualsevol butlleta estripada o sense 
tota la informació.
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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 30 YAnGÜElA
DissABte 1 CASAnoVAS
DiuMeNge 2 CASAnoVAS
DiLLuNs 3 pERMAnYER
DiMArts 4 CAtAlUnYA
DiMeCres 5 VIlà
DiJosu 6  YAnGÜElA
DiVeNDres 7 CAStEllAR
DissABte 8 YAnGÜElA
DiuMNege 9 YAnGÜElA

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

“De vegades simplement viure és un acte de valentia”
Michel de Montaigne

@jninerola @willieroman @verexnunc
aeri de montserrat el bolet pastisseries de tota la vida

MEMòRIES DE l’ARXIU D’HIStòRIA 

InStAGRAM · @lactual 

Bona composició fotogràfica que mostra el pont Nou de la carretera de Terrassa per sota, des de 
les roques de la font dels Arbrets. Dos desaigües o sobreeixidors del rec de Can Barba i l’estreta i 
alta resclosa del rec vell afermada al començament de l’engorjat de Can Pèlags donen fe d’un bon 
cabal d’aigua al nostre Ripoll. Emmarcades per l’ull central del pont, la fàbrica de Fontscalents 
i la silueta característica del puig Capçut.  || teXt: alBert antonell  ||  fons: joan rocavert argela-

gués || arXiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arXiuHistoria 

El pont nou, vers el 1920

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1

farmaciayanguela.com

Notes que els cabells et 
cauen més a  la  tardor?

Recoma-
nació

penúltima

Glòria Martí Solà
54 anys · 26/11/2018

Joaquim Góngora lópez
91 anys · 26/11/2018

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

Amb la baixada de temperatures a la tardor, 
podem patir una caiguda més aguda dels ca-
bells. Però tranquils, és una cosa força habitu-
al, notar un increment de la caiguda a l’hora 
de raspallar-nos. De tota manera, cal diferen-
ciar-ho de caigudes més intenses, ja no tan 
habituals, com quan deixem cabells al sofà, 
a la roba o en tocar-nos el cabell amb la mà.
En els casos lleus, una cura exhaustiva i 
molta hidratació per als nostres cabells són 
el consell principal per rebatre aquesta cai-
guda més intensa a la tardor, i així recupe-
rar-ne la bellesa natural.
 Què podem fer?
- Evitar productes lubricants, com les mas-
caretes o els suavitzants, i aplicar sèrums 
a la base del cuir cabellut per enfortir els ca-
bells des de l’arrel. 
- Si no podem evitar l’ús de l’assecador 
o la planxa de cabells, cal aplicar productes 
especials que ajudin a protegir els nostres ca-
bells dels efectes nocius de la calor extrema.
- Incentivar la fortalesa dels cabells amb suple-
ments que s’administren per via oral.  
- També és recomanable descartar una pos-
sible anèmia o altres dèficits en l’alimentació. 
Sempre és molt important incidir en una dieta 
sana i equilibrada, a més de beure molta aigua.
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la contra

Moisès Campos

Cap home pot ser 
representant de 
Déu a la Terra

Pastor de l’Església Evangèlica Bíblica de Castellar
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Va venir amb la seva dona des de l’església d’Olot amb la 
intenció de  fundar a Castellar una comunitat evangèlica 
estable. Va començar a treballar de ben jove de carnisser  
i també va decidir estudiar la Bíblia a fons

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
sensible
Un defecte que no pots dominar?
de vegades soc poc persistent
Una persona que admires?
la meva dona
Un pecat inconfesable?
m’agraden molt els dolços
Un color?
el blau
Un llibre?
la Bíblia
Una música?
la música ‘a cappella’
Una pel·lícula?
‘l’evangeli de joan’
Un viatge?
l’Índia
Un lloc sagrat?
la llar
Un comiat
fins després

”

“

· quan et va començar a interes-
sar la religió?
Els meus pares eren creients. Van tenir 
cinc fills: David, Esther, Moisès, Dama-
ris i Abraham. Amb els noms ja ho dic 
tot. Els meus pares em portaven a l’es-
glésia baptista de la Barceloneta i vam 
créixer amb l’Evangeli. Allà als 14 o 15 
anys em vaig començar a plantejar a 
mi mateix si el Déu del meu pare volia 
que també fos el meu.

· quan tens 18 anys, et planteges 
fer algun servei...
Vaig començar a treballar amb nens 
de l’església, teníem un esplai, visità-
vem la gent gran i feia petites coses 
com a servei. Llavors vaig conèixer 
la meva dona, que era catòlica, i es va 
convertir. Ens vam casar i vam deci-
dir estudiar la Bíblia. La meva dona 
venia del món universitari i jo era car-

nisser.  Vam marxar als Estats Units 
i vam estar quatre anys en un institut 
bíblic. Quan vam acabar, vam anar a 
Olot perquè allà hi havia un pastor que 
havia de marxar als Estats Units i nos-
altres vam ocupar la seva plaça. Vaig 
començar a treballar en un escorxador 
i al mateix temps era pastor d’una pe-
tita congregació a Olot.

 · per què decidiu venir a Castellar?
Perquè l’església d’Olot ja estava for-
mada i nosaltres teníem l’oportunitat 
de buscar un altre lloc. Dins de Catalu-
nya, Castellar com a poble ciutat gran 
era un dels llocs on no hi havia una es-
glésia evangèlica. Fa cosa de tres anys, 
vaig venir jo sol, em vaig passejar pel 
poble, vaig anar a l’Ajuntament, vaig 
parlar una mica amb la gent i vaig pen-
sar que era un lloc interessant per es-
tar-hi. Vam vendre tot el que teníem 
i vam venir cap aquí. Vam trobar un 
local al carrer Jaume I i està obert com 
a centre d’assistència pastoral perquè 

per normativa no es pot obrir com un 
centre de culte, és el meu despatx  per-
sonal. Em trobo amb gent com un ad-
vocat es troba amb els clients.

· quina és la gran diferència entre 
l’església catòlica i l’evangèlica?
La gran diferència és que l’església ca-
tòlica és una estructura piramidal i es 
diu església catòlica, apostòlica i roma-
na. Té la seu a Roma i el seu cap visible 
és el Papa. Els cristians evangèlics no 
tenen una estructura, tenen una rela-
ció personal amb Jesús directament. 
Nosaltres, com a pastors, depenem de 
nosaltres mateixos. Dins de l’església 
evangèlica ets pots trobar molts tipus 
d’estructures, però el més comú és que 
un grup de creients s’ajunten, agafen 
un local i es fan càrrec de totes les des-
peses. A diferència dels catòlics, nos-
altres no creiem que tenim una religió 
com a tal, sinó que creiem que tenim 
una relació personal amb el Jesús de 
les Escriptures. L’església catòlica diria 

que ell és el pontífex però nosaltres cre-
iem que l’únic pont per arribar a Déu 
és Jesús. Cap home pot ser represen-
tant de Déu a la Terra.

 · per què hi ha tantes esglésies 
evangèliques?
Dins de l’església evangèlica no hi ha 
estructures però el que sí hi ha mo-
ments en què hi ha interpretacions 
diferents. L’estructura és la mateixa 
però la forma com posem les habita-
cions és diferent. L’estructura és molt 
senzilla: Déu és creador, l’home és pe-
cador i només pot tenir esperança a 
través de la mort i resurrecció de Jesús.

 · Com es pot fer una interpretació 
correcta de la Bíblia?
Dins de les escriptures, hi ha la inter-
pretació primària. El text de l’escrip-
tura és molt senzill de llegir però hi ha 
alguns fragments que són molt com-
plicats. Quan una persona llegeix l’es-
criptura de seguida t’adones que Déu 

s’està revelant i t’està deixant escrit 
perquè tu dipositis la teva confiança 
en allò que estàs llegint. La interpreta-
ció entra dins la raó mateixa. Però des-
prés hi has d’afegir la teva fe personal.

· Al teu despatx feu estudis bíblics 
personalitzats. què vol dir això?
Això vol dir que si una persona té dub-
tes tant de la fe com de la família o 
de l’Escriptura nosaltres tenim tot el 
temps per estar-nos amb ell i fer un 
estudi de les Sagrades Escriptures.

· Ara esteu fent una campanya de 
recollida de joguines...
És una campanya que va néixer a Gal-
les el 1990. Consisteix a agafar una 
capsa de sabates i posar-hi regals a 
dins. Llavors la lliures a un centre de 
recollida que, en el cas de Castellar, 
som nosaltres. Les capses s’envien a 
una central de Barcelona i des d’allà a 
Madrid, on s’obren. Des d’allà s’envien 
a tres països.    

  Jordi Rius


