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CASTELLAR DEL VALLÈS
CULTURA | P19

CULTURA | p22

El pianista Sebastià
Soley publica el seu
nou disc ‘Ludentium’

Els Reis reparteixen
il·lusió en la seva
visita a Castellar

El servei d’urgències del CAP Castellar registra una mitjana diària de 140 visites més per l’epidèmia de grip. Les Urgències de l’Hospital Taulí també estan desbordades. || Q. Pascual

La grip dispara les visites al CAP

SALUT | P03
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la notícia de la setmana

salut

L’epidèmia de grip desborda el CAP
El servei d’urgències de l’Àrea Bàsica de Salut registra una mitjana diària de 140 visites més per l’epidèmia de grip
dotze noves habitacions acabades de
reformar per poder donar sortida a
tots els ingressos pendents. En total,
s’han posat a disposició 47 llits extraordinaris.
Cal recordar que el servei d’urgències de l’hospital de Sabadell està
pendent d’una ampliació que constarà
de dues plantes d’ingrés de curta durada, una ampliació que no es materialitzarà fins el 2019. En aquest sentit,
la directora executiva en funcions de
l’hospital Parc Taulí de Sabadell, Pepi
Rivera, ha reconegut en diversos mitjans de comunicació que la situació de
saturació del servei d’urgències no és
“temporal sinó estructural”. Per tot
plegat el comitè d’empresa de l’hospital demana en un comunicat “més
planificació i un protocol per escrit
amb les mesures que s’han de prendre quan se superen en 30,40 o 50
el nombre de pacients que el servei
pot assumir”.

Rocío Gómez

L’epidèmia de la grip s’ha avançat
entre quatre i sis setmanes respecte
la campanya de l’any passat. El mes
de gener ha començat amb els serveis
d’urgències dels hospitals i els centres
d’atenció primària col·lapsats. Aquest
és el cas del CAP de Castellar, que al
principi de la setmana ha registrat
140 visites més d’urgències al dia. El
gran flux de pacients ha obligat a reorganitzar als professionals que treballen al CAP. “Hem intentat reduir
la programació de visites de control
perquè els professionals que no atenen urgències puguin donar suport
a l’equip d’urgències format per un
metge i una infermera”, explica Isabel Martínez, directora de l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar.
Enguany, la grip ha vingut
abans i amb més virulència, “afectant a persones vacunades”, apunta
Martínez. Des del CAP de Castellar
demanen “paciència” a la ciutadania. “La gent no arriba de manera
esglaonada i en una hora es poden
concentrar més de 30 persones.
Els demanem col·laboració perquè
potser hauran d’esperar una mica
més per la visita. Atendrem de la
millor manera possible tots els pacients”, afegeix Martínez.

carta al conseller de salut

El servei d’urgències del CAP de Castellar rep aquests dies més visites del que és habitual. || q. pascual

+ SALUT

a l’espera del pic de grip

Les reserves de sang,
sota mínims

La situació de col·lapse podria agreujar-se en les properes jornades ja que
a hores d’ara encara no s’ha assolit el
pic de l’epidèmia de grip. S’espera que
la setmana que ve es multipliquin els
casos d’aquesta malaltia. Per tal de
descongestionar els serveis d’urgències i alliberar-los per als casos més
greus, Martínez recorda que en cas
de presentar un quadre de grip, si la
febre no supera els 38,5 graus durant
més d’un dia, o si el malalt no forma
part d’un col·lectiu de risc, no és necessari visitar el CAP. “Els símptomes de la grip són dolor muscular,
cansament, tos, mal de cap, conges-

És habitual que les reserves de sang
disminueixen després de les Festes
de Nadal, un període en què baixen
les donacions al voltant d’un 25%
pel canvi d’hàbits de la ciutadania, el
fred i les malalties que s’hi associen
i diversos festius intersetmanals.
Per aquest motiu, el Banc de
Sang i Teixits fa una crida a la
població perquè doni sang, ja que
les reserves estan sota mínims.
Per augmentar les reserves, i facilitar
les donacions als ciutadans, del 13 al
20 de gener tindrà lloc la Marató de

Donants de Sang 2.0 de Catalunya
als grans hospitals del país.
A Castellar, la mòbil serà, com és
habitual al Centre Excursionista de
Castellar, al carrer Colom. Hi serà
el diumenge 29 de gener, de 9.30 a
13.30 h, i dilluns 30, de 17 a 20.30 h.
Segons explica Ramon Moix,
membre de la delegació local
del Banc de Sang, les donacions
han baixat a Castellar, seguint
la tendència de Catalunya. “Si
l’any 2015 vam comptar amb 491
donacions a Castellar, el passat
2016 van disminuir a 382”. Tot i
això, Moix destaca la solidaritat dels
castellarencs en època nadalenca.
“En contraposició a la dinàmica de
l’any, les donacions puntuals que
fem per Nadal, han augmentat, per
tant volem donar les gràcies”.

tió nasal o mal de gola. El protocol
que s’ha de seguir és repòs absolut,
dieta blana, beure com a mínim dos
litres de líquid al dia, i ventilar les
estances de la nostra llar”, recomana
la directora de l’Àrea Bàsica de Salut.
l’hospital taulí, desbordat

Si la situació al CAP de Castellar ja
és complicada, a l’Hospital Taulí de
Sabadell, l’altre centre de referència
pels castellarencs, el col·lapse habitual del servei d’urgències s’ha multiplicat arribant a un estat crític. El servei d’urgències del Taulí ha passat de
rebre una mitjana de 395 persones al
dia, a superar els 460 pacients. Fruït
d’aquesta situació, l’Hospital ha pres
mesures extraordinàries. Així, la direcció de l’hospital ha decidit doblar
les derivacions de pacients a altres
centres i ha avançat l’obertura de

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez,
va enviar dimarts passat al conseller
de Salut de la Generalitat, Toni Comín,
una carta en què expressa la seva preocupació davant la “greu situació” de
massificació i col·lapse que estan patint el servei d’urgències de l’hospital
Parc Taulí i el Centre d’Atenció Primària de la vila. L’alcalde també ha volgut agrair al personal sanitari la seva
implicació davant la situació de saturació, i ha demanat que “es prenguin
les mesures extraordinàries que siguin necessàries per pal·liar aquesta situació”. A més, a la carta l’alcalde
recorda que la Conselleria de Salut va
prometre que aquest hivern es farien
efectius reforços al centre de salut de
Castellar en forma de més professionals sanitaris.
D’altra banda, l’alcalde també
ha contactat amb el director del sector sanitari del Baix Llobregat i Vallès
Occidental Est i Oest del Servei Català
de la Salut, Joan Parellada, per informar-lo de l’enviament d’aquesta carta
al conseller.
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AJUTS I BONIFICACIONS FISCALS 2017
Informa’t a www.castellarvalles.cat/ajutsfiscals

AJUTS A LES PERSONES AMB ESCASSA
CAPACITAT ECONÒMICA
Reducció universal de la taxa de residus.
Termini de sol·licitud: fins al 31 de gener de 2017
Les persones que obtinguin aquesta reducció accediran automàticament als següents ajuts:
· Subvenció de l’IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica
· Reducció del rebut de l’aigua

ALTRES AJUTS AL PAGAMENT DE L’IBI
Subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals
Termini de sol·licitud: fins al 31 de gener de 2017
Bonificació de l’IBI per a famílies nombroses
Termini per sol·licitar-la per primera vegada:
fins al 2 de juliol de 2017

AJUTS A LES PERSONES
AMBIENTALMENT RESPONSABLES
Reducció de la taxa de residus per l’ús de la Deixalleria
S’aplicarà d’ofici als usuaris que disposen de la targeta de la
Deixalleria que registra les aportacions realitzades durant el 2016.
Reducció de la taxa de residus per l’ús de compostadors
de matèria orgànica
Termini de sol·licitud: fins al 31 de gener de 2017

POLÍTICA D’HABITATGE
Subvenció de l’IBI als titulars d’habitatges que s’incorporin
a la Borsa de l’Oficina Local d’Habitatge o que formalitzin
contractes de masoveria urbana

AJUTS A LES EMPRESES
Subvenció a la contractació
Subvenció a nous projectes d’emprenedoria (empreses i autònoms)
Exempció de la taxa d’activitats per a empreses
Bonificació de l’impost de plusvàlues
Bonificació de la taxa de residus per a l’ús de la Deixalleria per
part d’empreses
Bonificació de la taxa de residus a establiments comercials per l’ús de
bosses biodegradables

05

del 13 al 19 DE gener DE 2017

actualitat
política | via pública

OBITUARI | JOAN FERNÁNDEZ

En Comú Podem demana
il·luminar l’àrea de passeig
del Pla de la Bruguera

Ensurt amb un
contenidor al
carrer Tarragona

La formació proposa optar al Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona
Cristina Domene

En Comú Podem Castellar demana
il·luminar la zona de Passeig del Pla
de la Bruguera que connecta L’Espai
Tolrà amb la fàbrica del vidre. Segons
la formació, han fet arribar a l’equip de
govern aquesta “històrica reclamació dels veïns”. Carles Garcia, portaveu d’En Comú Podem Castellar, explica: “Sobretot ara a l’hivern, que
es fa fosc molt d’hora i la gent surt a
caminar i a fer esport, la poca llum
d’aquest tram és una carència”.
Una solució que proposa ECP
és optar al Catàleg de Serveis de la
Diputació de Barcelona: “La Diputació ha fet un catàleg per al 2017,
on inclou la possibilitat de cedir
de forma gratuïta, a través d’un
concurs, uns fanals fotovoltaics,

per a municipis que tinguin aquest
tipus de carència, destinats, principalment, a cobrir les demandes
d’il·luminació en indrets on és difícil o costós establir la connexió
amb la xarxa d’enllumenat públic
del municipi i Castellar acompleix
molts dels requisits per aconseguir-ho”.
El termini per sol·licitar-ho
s’acaba el 31 de març, per aquest
motiu, En Comú Podem ja s’ha posat
en contacte amb el regidor Aleix Canalís, per treballar conjuntament:
“Tindrem una reunió amb el regidor per parlar-ho i poder fer la
presentació conjuntament”, assegura García.
Segons la formació l’Ajuntament de
Castellar va sol·licitar l’any 2004 un
pressupost per enllumenar el camí
el qual superava els 200.000 euros.

Aquest recorregut és molt freqüentat per practicar esport || q. pascual

medi ambient | incendis

Joan Fernández en una imatge de mitjans de la dècada passada. || ARXIU

Mor Joan Fernández,
revitalitzador
de Suport Castellar
Dilluns es va fer el funeral de Fernández,
un home molt lligat a la parròquia
Els veïns i veïnes de Castellar van donar l’últim adéu a Joan
Fernández dilluns passat al matí a l’església de Sant Esteve.
Joan Fernández, que ha mort amb 74 anys, era un home que
va deixar una gran petjada al poble gràcies a la seva dedicació als altres: va estar molt lligat a la parròquia de Sant Esteve durant anys i va presidir Suport Castellar la dècada passada, entre d’altres fets remarcables de la seva biografia. De
fet, els membres de l’actual junta de Suport Castellar el consideren la persona que va revitalitzar l’entitat quan es trobava sota mínims.
Segons un escrit fet públic per Suport Castellar, el Joan
tenia “un punt d’emprenedor per les causes que s’ho valien, voluntariós i humanista. Capaç d’enfrontar reptes orientats a col·lectius, recuperar la llengua i les tradicions,
restituir aquelles activitats que fomentaven la cultura de
la nostra terra; fent-ho implicant els seus amics i coneguts
que han estat molts”.
A més, Joan Fernández també era molt conegut a la vila
per haver dirigit Ràdio Castellar a mitjans dels anys vuitanta i on posteriorment també va continuar col·laborant fent un
programa sobre religió. Joan Fernández també va ser molt
popular entre els vilatans i vilatanes de Castellar per haver
treballat a Cal Pascuet.
Casat amb Dolors Moré -que havia estat regidora de
l’Ajuntament de Castellar als anys setanta-, va quedar vidu
l’any 2012 i havia passat els seus darrers temps a una residència. || redacció

Dimarts passat, cap a les 17 hores, els
Bombers Voluntaris de Castellar van
rebre un avís d’un contenidor que estava
fumejant al carrer Tarragona, Fins al lloc
es van desplaçar alguns agents de la Policia Local i un camió dels bombers, que
van remullar i apagar el contenidor. El
foc no va provocar cap dany. Tot i que la
causa de l’incendi no va transcendir, recordem que en aquesta època de l’any, són
freqüents els focs accidentals que s’originen als contenidors a causa de llençar
les cendres enceses de les xemeneies.
recomanacions

Els ciutadans que disposen de xemeneia, han de deixar reposar les cendres un
parell de dies abans d’abocar-les, i assegurar-se després que ja no fan caliu i que,
per tant, no cremen en somort.
A més, si les cendres estan enceses,
s’inicia un procés de combustió que pot
durar hores però que culmina amb l’incendi del contenidor amb el consegüent
perill de propagació a altres contenidors,
vehicles propers, arbres o tendals d’edificis i, fins i tot, escampar-se pels habitatges. || C.DOMENE

Bombers al carrer Tarragona. || C. DOMENE
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ANC CASTELLAR | CAMPANYA

Castellar, zona prioritària de ‘Fem futur’
La campanya
de l’ANC pretén
convèncer els
ciutadans indecisos
amb la independència

Rocío Gómez

‘Fem futur’ és la nova campanya que
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC)
posarà en marxa aquest diumenge
amb l’objectiu d’atraure els indecisos
cap al ‘sí’ a la independència. Així ho
va manifestar Àngels Folch, membre
del secretariat nacional de l’ANC, que
dimarts passat va presentar aquesta
iniciativa a la Sala d’Actes de’El Mirador. “Serà una campanya de proximitat, de carrer, no serà prefabricada. Volem convèncer la gent amb
arguments que els poden decantar
cap al sí. Ens adreçarem a qui pugui
tenir dubtes per a resoldre’ls. Serà
una campanya feta per la base, de
tu a tu”, va explicar Folch. Concretament, ‘Fem futur’ s’adreçarà sobretot
als “votants de partits no indepen-

de barris de poblacions on hem detectat que hi ha més indecisos, persones que simpatitzen amb la independència però que no ho tenen clar.
Castellar és una d’aquestes zones
prioritàries”, va detallar Folch.
‘Fem futur’ s’articularà a través
de sis eixos temàtics, un per cada mes
que durarà la campanya. Així, durant
aquest gener els voluntaris s’encarregaran de fer difusió de qüestions relacionades amb les infraestructures i la
República Catalana. A més de les accions de carrer arreu del territori, la iniciativa de l’ANC també s’adreçarà als
mitjans de comunicació a través de campanyes publicitàries i altres recursos.
D’altra banda, l’ANC també enfocarà part de la campanya als catalans residents a l’estranger a través
de xarxes socials però també d’accions puntuals.
suport a artur mas

La dirigent de l’ANC Àngels Folch - al centre - acompanyada de Trini Pérez i Ramon Falcó, membres de l’executiva castellarenca || R.G.

dentistes però partidaris del dret
a decidir”, que encara no tenen clar
què votarien en un referèndum per la
República Catalana.
Per fer-ho possible, l’ANC compta
amb 5.000 voluntaris que participaran
a jornades de formació teòrica i pràctica per “aprendre a adreçar-se a la
gent, a resoldre els dubtes que tin-

guin, ja sigui al carrer o amb el nostre entorn, amb la família, els amics
o els companys de feina”, va apuntar
la dirigent de l’ANC.
L’Assemblea preveu que ‘Fem
futur’ acabi al juny, just quan calculen que es convoqui oficialment el
referèndum, moment en què l’entitat sobiranista activarà la campanya

definitiva per demanar el vot pel ‘sí’
a la independència.
Tot i que la campanya es durà a
terme a tota Catalunya, des de l’ANC
detallen que es focalitzaran els seus esforços a 53 zones “prioritàries” del Vallès Occidental i Oriental, el Barcelonès,
el Garraf, el Baix Llobregat i el Tarragonès. “Parlem de zones concretes,

En aquest esprint final abans que es
convoqui el referèdum per la independència el proper setembre, tal com asseguren des de l’ANC, l’entitat ha programat tot un seguit de mobilitzacions
i activitats. Aquest és el cas de la mobilització a gran escala que l’entitat sobiranista prepara per dilluns 6 de febrer
amb motiu del judici a Artur Mas. L’expresident de la Generalitat serà jutjat
per haver donat llum verda al procés
participatiu del 9-N que va treure les
urnes al carrer. A hores d’ara, s’estan
ultimant els detalls d’aquesta mobilització, acte que es presentarà públicament en les properes setmanes.

Tauler d’Anuncis Municipal

Tallers setmanals de
la Ludoteca

Concurs “Els curts
del BRAM!”

Dies: del 16 al 20 de desembre
Horari: de 17 a 19.30 h

Darrers dies per presentar el teu
curtmetratge o documental per
participar a la Mostra de Cinema de
Castellar del Vallès (març 2017!).
Durada màxima: 10 minuts. El tema
és lliure i no hi ha límit d’edat. Tens
temps fins al 31 de gener!

A més del joc lliure, farem jocs de
taula. I dimecres 18, també per a
famílies amb infants de totes les
edats, inclosos els menors de 3
anys. El mateix dimecres el grup de
grans farà informàtica lúdica a El
Mirador. I qualsevol dia a la tarda
podeu jugar i demanar informació.
1a sessió gratuïta.

Consulta’n les bases al web
municipal o al web del Club Cinema
Castellar Vallès.

XERRADA
“Autonomia, ajudem
a créixer els nostres
fills i filles”
A càrrec d’Anna Iglesias, mestra,
formadora i assessora familiar

Organització:
Ajuntament i PEC

+ INFO:
www.castellarvalles.cat/ludoteca

+ INFO: www.castellarvalles.cat,
www.clubcinemacastellar.com

Més informació:
www.castellarvalles.cat

Proposta adreçada a
famílies amb infants
d’entre 6 i 10 anys
Dijous 19 de gener
Sala Lluís Valls Areny
d’El Mirador
Hora: 21 h
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‘Casa nostra, casa vostra’

BREUS
solidaritat | recollida roba

Cal Gorina col·labora amb la campanya que pretén donar resposta
a la “crisi migratòria” que viu la Mediterrània venent material

Cristina Domene

La campanya Casa nostra, casa vostra neix d’un gran grup de persones
independents, professionals de la comunicació, que el passat 9 de maig
van coincidir als camps de refugiats
de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes professionals
o de voluntariat. L’objectiu d’aquesta campanya és donar resposta a
l’anomenada “crisi migratòria” que
viu la Mediterrània “fent difusió i
recollint diners que es distribueixen, amb bases ètiques, entre
entitats i col·lectius que específicament s’encarreguen de vetllar
per aquestes persones”, explica
el dinamitzador de Cal Gorina, Carles Murcia. Precisament Cal Gorina
s’ha afegit a la campanya posant un
estand amb material que distribueix Casa nostra, casa vostra i que es
pot comprar, com samarretes (12€),
dessuadores (18€) i bosses (7€). “Els
diners que es recapten a través de
la campanya estan destinats tant
a les persones que estan atrapades entre fronteres com a les que
ja han arribat, però necessiten recursos per tirar endavant i tenir
una vida digna”.
A Cal Gorina, es pot signar el
manifest de manera física, acció que
també es pot realitzar a través de la
pàgina web http://www.casanostracasavostra.cat.
Qui estigui interessat en com-

Humana lliura 20 bons d’ajuda

Cal Gorina ha muntat un estand amb material de la campanya || cedida

prar alguna peça de la campanya, pot
passar per Cal Gorina els dimecres i
divendres de 10 a 13 hores. En cas de
no poder-hi anar dins d’aquest horari,
pot escriure un correu a cal.gorina@
gmail.com i establir un hora concreta.
Murcia recorda que la ciutadania pot col·laborar amb la campanya de diferents maneres: “Fent
una aportació, comprant material
de la campanya, organitzant una
activitat o fent difusió de la campanya”. Una de les activitats més
destacades és el gran concert que
tindrà lloc al Palau Sant Jordi l’11 de
febrer amb més de 40 artistes com
Lluís Llach i Sílvia Bel, Macaco , Síl-

via Pérez Cruz La Fura dels Baus o
Manolo García. Les entrades ja són
a la venda a Atrapalo.com a un preu
d’entre 15 i 60 €.
programació cal gorina

D’altra banda, Cal Gorina organitza diferents actes per aquest mes
de gener. Així, avui divendres, tindrà lloc, a la Sala d’Actes d’El Mirador, a les 20 h, el Documental del
Mes “Diaris de Kandahar”.I dijous
19, a les 20 hores, al local de Cal Gorina es farà la presentació del llibre
Jesús busca Jesús, Crònica d’una recerca, amb la presència de l’autor,
Jaume Rodri.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo va lliurar dimecres a l’Ajuntament
vint bons d’ajuda, que permetran adquirir roba de segona mà a persones necessitades, en un acte que ha comptat amb l’assistència del regidor de Sostenibilitat i Medi Natural, Aleix Canalís, la regidora de Salut, Serveis Socials
i Habitatge, Glòria Massagué, i la promotora d’Humana a Catalunya, Emma
Dalmases. Els vals lliurats al consistori, per valor de 30 euros cadascun, arriben a un import global de 600 euros, i es podran bescanviar a qualsevol de
les setze botigues d’Humana a Barcelona. Aquesta iniciativa permet que la
Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge pugui canalitzar l’ajuda cap a
famílies amb necessitats de vestimenta bàsica. Com a novetat, enguany la
fundació facilitarà també a l’Ajuntament els bitllets de transport necessaris
perquè les persones que rebin els bons d’ajuda puguin desplaçar-se a les botigues de Barcelona de manera gratuïta. ||redacció

educació | ins. castellar

Piulades contra la violència masclista
L’Institut Castellar va aconseguir el premi col·lectiu de la quarta edició del concurs “ Piula contra la violència masclista” que organitza el Consell Comarcal
del Vallès Occidental en el marc de la “Campanya de sensibilització per a la
igualtat i les relacions lliures de violència”. L’institut va ser el centre que ha realitzat més piulades, amb 86 piulades realitzades. El premi consisteix en un val
de 300 euros d’Abacus per a material que necessiti el centre. Dues estudiants
de Polinyà van guanyar el premi de la categoria júnior mentre que la sènior va
quedar desert. Un total de 373 frases han participat al concurs. ||redacció
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economia i empresa
pla de la bruguera | expansió

Sabacaucho amplia espai
L’empresa, que es dedica a la fabricació de cautxú i polímers
elàstics, ha comprat una nova nau al carrer Maresme

Internet”. L’empresa està portant una
fase d’internacionalització molt important, no en va el 2016 volia aconseguir
que el 60% de la seva facturació es destinés a l’exportació, amb l’aparició de
nous mercats com els Estats Units i el
Japó. Aquest augment de la superfície de
l’empresa permetrà a Sabacaucho augmentar la producció i potenciar la seva
distribució al mercat exterior.

atur | desembre 2016

Castellar tanca
l’any amb 1.240
persones a les
llistes de l’atur

primera filial al 2014

L’empresa Sabacaucho es troba al carrer Maresme del polígon del Pla de la Bruguera. || arxiu

Jordi Rius

L’empresa Sabacaucho, que està ubicada
al polígon de la Bruguera, amplia el seu
espai amb la compra d’una nova nau al
carrer Maresme 2. L’adquisició permetrà
a l’empresa, que es dedica a la fabricació
i comercialització de cautxú i polímers
elàstics, ampliar la seva activitat actual que ja porta a terme a les seves instal·

lacions al mateix carrer Maresme, als
números 1 i 3. La directora de màrqueting de l’empresa, Georgina López, ha
assegurat que la nova nau servirà “per
ampliar el magatzem i una part final
de la producció com la manipulació o
l’embalatge” .
La instal·lació definitiva a la nova
nau encara s’ha de fer perquè “encara
hem d’aconseguir que ens portin les
energies bàsiques o les connexions a

EXPORTACIÓ
60% de la
producció
FILIAL A FRANÇA
Sarl Sabacaucho
X-LAST
El seu producte
estrella

Sabacaucho va reforçar el 2014 el seu
procés d’internacionalització amb l’obertura de la seva primera filial europea a
França anomenada Sarl Sabacaucho,
amb seu social a Perpinyà. A finals de
2015, va obrir una oficina comercial a
Itàlia que ja preveia el pla estratègic de
l’empresa.
Empreses punteres internacionals
de sectors com ara l’aeroespacial, l’aeronàutic, l’automoció, petroquímic, les
energies renovables, parcs temàtics i
offshore utilitzen les solucions de l’empresa castellarenca. Sabacaucho compta amb el certificat ISO 9001:2008 des
de l’any 2000 i el 2005 va aconseguir la
certificació ambiental ISO 14001:2004.
Al 2004, l’empresa va obrir una segona via de negoci, la vial, creant la pilona X-LAST, que, en cas d’impacte, redueix els danys en vehicles i persones fins a
deu vegades menys en comparació si la
col·lisió s’hagués produït amb una pilona de ferro. Està a punt una tercera via
de negoci amb la creació d’una divisió
d’enginyeria.
El 2011 va rebre el Premi Vallès a
la Indústria, Serveis i Innovació de la
Cambra de Sabadell per la seva forma
d’interpretar les necessitats dels clients
per donar posteriorment forma de producte tangible i pel seu fort creixement
no només a Europa sinó també a nivell
mundial. Sabacaucho es va crear el 1979
amb la posada en marxa d’un taller que
feia peces de cautxú per a fabricants de
maquinària.

La taxa d’atur ha tornat a baixar el
mes de desembre. La vila ha tancat l’any amb 1.240 persones sense
feina, 23 menys que al mes de novembre, xifra que suposa un descens de l’atur de 227 persones respecte el desembre de 2015.
Segons les dades del Servei
d’Ocupació de Catalunya, al conjunt del Vallès Occidental l’atur ha
baixat en 1.273 persones. A hores
d’ara, a la comarca 58.254 vallesans
no tenen feina. Per municipis, a Sabadell en l’últim mes 262 persones
han trobat feina, reduint el nombre
de desocupats fins els 14.189. La població amb més aturats és Terrassa amb 16.612, tot i que aquest mes
ha rebaixat les llistes amb 322 persones. Amb tot, el municipi vallesà
amb la taxa d’atur més elevada és
Badia del Vallès, amb un 21,78%, la
qual cosa equival a 1.305 persones
sense feina, 11 menys que al mes de
novembre.
En termes generals, a Catalunya el 2016 s’ha tancat amb 453.645
persones aturades registrades a les
oficines de Treball, amb un descens de 9.334 persones respecte el
mes de novembre (-2%). Aquesta
disminució ha estat més intensa
que la registrada en desembre de
2014(-1%) i 2015 (-1,1%), però inferior a la de 2013 (-2,1%; 13.472 aturats menys). || redacció

emprenedoria | entorn rural

Finalista al premi Quintanes
Naturalea Conservació està especialitzada en la restauració
del paisatge i en la recuperació d’espais naturals

J. R.

L’empresa castellarenca Naturalea
Conservació ha esta una de les 10
empreses finalistes de la 1ª edició
del Premi Emprenedoria Quintanes/
BBVA de l’Entorn Rural, que té per
objectiu principal fomentar els valors
de l’emprenedoria per a les empreses del món rural en els sectors agroramader, forestal i de la jardineria.
Naturalea és una empresa especialitzada en la restauració del
paisatge i pionera en l’execució de
tècniques de bioenginyeria al nostre país, amb una experiència de 20
anys en el sector i més de 800 projectes desenvolupats. És especialista en l’execució de tècniques de
restauració del paisatge i el seu assessorament, i en la redacció de pro-

jectes per a la recuperació i conservació d’espais naturals, la definició
de mesures correctores o d’integració paisatgística.
L’empresa compta amb un
equip tècnic multidisciplinari amb
enginyers, botànics i ambientòlegs
i basa la seva col·laboració amb altres empreses de l’entorn tant per
a l’execució d’intervencions de restauració del paisatge com per a la redacció de projectes executius.
Els àmbits habituals de treball de Naturalea són restauració
d’espais fluvials, creació de zones
humides, construcció de sistemes
de depuració natural, revegetació
de basses i llacunes, tractament de
talussos, restauració ambiental de
zones degradables o restauració de
camins i senders. Des de fa més de
10 anys participa en diversos pro-

jectes europeus d’innovació com
l’Urwastech que tracta de trobar un
nou tractament integral de la part
orgànica de la fracció resta dels Residus Sòlids Urbans juntament amb
el tractament d’aigua residual urbana o la plataforma Urban River Lab
(URL), un laboratori experimental a
l’aire lliure dedicat a l’estudi de rius
altament modificats.
També està duent a terme un
projecte pilot de restauració fluvial
a la riera de Cànoves ( al terme municipal de Cànoves i Samalús) juntament amb la Universitat de Barcelona, el Consorci per la Defensa
de la conca del Besòs i el finançament de la Fundación BBVA. Es vol
estudiar com mitigar els efectes de
l’entrada d’aigua provinent de les
depuradores, en rius mediterranis
intermitents.

Un exemple de recuperació d’espai natural que ha realitzat Naturalea. || cedida
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ocupació
soc | programa treball i formació

Nou persones en situació d’atur
entren a treballar a l’Ajuntament
Totes les persones contractades faran tasques de suport administratiu a diferents àrees

Redacció

Nou persones en situació d’atur s’han incorporat en els darrers dies a la plantilla
de l’Ajuntament de Castellar del Vallès
gràcies al Programa Treball i Formació
del Servei d’Ocupació de la Generalitat,
que es porta a terme a la vila per quarta
vegada. De totes les persones contractades, una és major de 55 anys i es va incorporar el passat 27 de desembre amb
un contracte d’un any a jornada sencera, mentre que les altres vuit són majors
de 45 anys i es va incorporar ahir dijous
amb un contracte de sis mesos (també a
jornada sencera).
Totes les persones faran tasques de
suport administratiu a diferents àrees
municipals, treballant a dependències i
serveis. Així, s’incorporaran a l’Escola
d’Adults, als serveis d’atenció ciutadana i
formació d’El Mirador, als departaments
de Recursos Humans i Intervenció, i a les
regidories de Cultura, Educació, Formació i Ocupació, Programes Socials i Salut,
Govern Obert i Manteniment.
A més de les funcions que els siguin encomanades, totes elles rebran
durant aquest període el mòdul formatiu “Registres comptables”, de 120 hores
de durada, que correspon al certificat
de professionalitat “Activitats de gestió
administrativa”.
Per accedir a aquests llocs de treball
de perfil administratiu, les persones contractades han hagut de superar un pro-

L’alcalde, Ignasi Giménez, i els regidors Creus i Puig amb les 9 persones contractades . || Aj castellar

ÀREES
9 departaments on
treballaran
FORMACIÓ
Totes les persones
rebran el mòdul
formatiu ‘Registres
comptables’
de 120 h
RMI
Sis persones
s’incorporaran
aquest mes
de gener

cés de selecció i acreditar que es trobaven en situació d’atur i havien exhaurit la
prestació per desocupació i/o el subsidi.
Dijous es va fer a El Mirador la sessió d’acollida dels treballadors, que ha
comptat amb l’assistència de l’alcalde
de la vila, Ignasi Giménez. El Programa
Treball i Formació de l’Ajuntament de
Castellar es finança a través d’una subvenció de 109.012 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
rmi

D’altra banda, l’Ajuntament incorporarà
al llarg d’aquest mes de gener fins a sis

persones més gràcies al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda
mínima d’inserció (RMI).
En aquest cas, una d’aquestes sis
persones ja va iniciar el passat 27 de desembre la seva etapa laboral a l’Ajuntament amb un contracte d’un any a jornada
sencera i realitzant funcions de consergeria. Les altres cinc persones restants
s’hi incorporaran en els propers dies, amb
contractes d’una durada de sis mesos a
jornada sencera fent funcions de conserge en un cas mentre que les altres quatre
s’incorporaran a la Brigada.
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comunicació
internet | balanç audiència

ràdio castellar | concurs infantil

LACTUAL.cat creix un 9,6%

S’acosta una nova
temporada del QKK!

El portal de continguts de Ràdio Castellar i L’ACTUAL va
aconseguir tancar el 2016 amb 108.735 usuaris únics

Redacció

LACTUAL.cat, el portal multimèdia que
unifica els continguts de Ràdio Castellar i
el setmanari L’ACTUAL, ha tornat a créixer de forma important durant el 2016
després de sis anys de vida. En concret,
l’any passat va sumar un total de 108.735
usuaris únics superant àmpliament la
barrera dels 100.000 usuaris, xifra a la
qual no es va arribar el 2015 (99.184 usuaris únics). Segons les dades ofertes per
Google Analytics, aquesta pujada de l’audiència implica un creixement del 9,6%
del portal, un fet que també suposa un important augment de sessions de gairebé
el 16% (es podria traduir com el nombre
de connexions al mitjà). De fet, les sessions ajuden a fonamentar el creixement
d’un mitjà online: en el cas de LACTUAL.
cat va passar de 220.728 sessions el 2015
a 255.679 sessions el 2016.
Pel que fa a continguts, el portal ha
continuat ampliant l’oferta de continguts
multimèdia. Les notícies escrites continuen sent les que atrauen més audiència ja que es generen al voltant de 2.000

informacions escrites al cap de l’any. En
segon lloc es situen les peces d’àudio
generades bàsicament pel magazín del
matí Dotze i els programes de ràdio que
s’ofereixen a la carta, una eina que suma
any rere any més descàrregues: en concret, al 2016 els programes i peces d’àudio van sumar prop de 25.000 descàrregues. Finalment també és ressenyable
l’augment del consum dels vídeos generats a través de LACTUAL.cat i que es
distribueixen pel seu canal de Youtube
i les seves xarxes socials. Especialment
rellevant és l’èxit assolit pel programa de
cuina ‘Quins fogons’, que al marge de ser
emès en el format ràdio per una desena
d’emissores municipals arreu de Catalunya, suma milers de visualitzacions en el
format de vídeo.
Pel que fa al tipus de consum que fa
l’audiència de LACTUAL.cat, continua
augmentant les connexions a través de
dispositius mòbils, que ja sumen gairebé el 43% de les sessions els dispositius
Android així com un 19% els dispositius
IOS (Apple). En canvi, baixa el consum
a través de Windows (retrocedeix del 39
al 31% de les sessions).
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USUARIS
LACTUAL.cat
suma més de
9.000 usuaris
únics mensuals
CONSUM
Els dispositius
mòbils Android són
el principal sistema
que fa servir
l’audiència per
connectar-s’hi

Com ja és tradició a Ràdio Castellar, després de les vacances de Nadal torna
a l’antena el ‘Quin cacau’ (QKK!). De la mà de les joves presentadores Anna
Garcia i Gemma Soler, cada dissabte els micròfons de Ràdio Castellar s’obriren als escolars de la nostra vila gràcies a aquest veterà concurs de preguntes i respostes. Nois i noies de segon a sisè de primària de tots els centres escolars de la vila s’han apuntat a aquesta nova edició del concurs educactiu
de l’emissora municipal que promou la cultura i els coneixements. La cita
serà tots els dissabtes d’11 a 13 hores amb proves eliminatòries per on desfilaran més de 200 nens i nenes fins arribar a la gran final que coincideix amb
l’acabament del curs escolar. El primer programa tindrà lloc el dissabte 21
de gener un cop totes les escoles hagin fet arribar a la ràdio els noms dels infants que han mostrat interès per participar-hi. || redacció

CONTINGUTS
El portal genera
cada anys al
voltant de 2.000
informacions
escrites

La Gemma i l’Anna Garcia, presentadores del QKK!. || r. gómez

Vols formar-te per treballar?
Vols trobar feina?
Vine a conèixer el programa
Joves per l’ocupació

Què t’oferim?

A qui s’adreça?

Què has de portar?

• La possibilitat de realitzar un programa que combina formació i treball
• Augmentar les teves possibilitats de
trobar feina

• Joves de 16 a 25 anys
• Inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació
• Inscrits al Pla de Garantia Juvenil
• Que no estudiïn ni treballin actualment

• Fotocòpia del DNI
• CV
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comerç
hivern | campanya

Les darreres rebaixes abans de la liberalització
La majoria d’establiments de Castellar van començar a aplicar-les l’endemà de Reis
un ritme tranquil

Jordi Rius

Enguany, Catalunya viurà la darrera
edició de les tradicionals rebaixes,
abans de la liberalització que preveu el projecte de nova Llei de Comerç catalana, que ja s’ha aprovat
pel Govern i que iniciarà breument
el seu tràmit parlamentari. Amb la
nova normativa, els comerciants podran triar quan fer rebaixes que a la
pràctica es pot traduir en rebaixes
lliures. La nova llei fa que “els petits
comerciants no puguem competir
en igualtat de condicions amb les
grans empreses”, constatava Meritxell Plana, de la botiga Casual, al
programa ‘Dotze’ de Ràdio Castellar.
En la mateixa línia s’expressava
la propietària de la sabateria Luque
& Luque, Alicia Beneyto, que va assegurar que la nova llei suposaria
“una disbauxa ja que cadascú farà
el que vulgui”. De la mateixa opinió
és Josep Maria Porta, president de
la Comissió de Comerç Interior de
la Cambra de Sabadell, que també
creu que hi haurà “un cert desgavell” entre el sector. Beneyto, que
és també vocal de Comerç Castellar

Montse Torrents, de Cal Pascuet, col·locant el rètol de rebaixes al seu establiment || J. R.

recomanava que “cadascú miri pel
seu negoci, que no perdi el nord i
segueixi amb la seva línia habitual” quant a les rebaixes.
El buit legal que s’ha creat
amb la suspensió de la llei catalana
per part delTribunal Constitucional (TC) després d’un recurs interposat pel govern central ha fet que

alguns establiments s’emparessin
en la llei estatal i fessin rebaixes
abans de Reis.
De fet, “dissabte - el primer
dia oficial d’inici de les rebaixes- la
gent no sabia si n’hi havia o no i
fins i tot alguns comerciants han
començat les rebaixes abans d’hora”, explica Plana.

La responsable de la sabateria
Luque & Luque ha remarcat que
“les rebaixes no són el que eren,
són molt més graduals però
acaben sortint els números a
final de temporada”. La també
vocal de Comerç Castellar va
admetre que la campanya de
Nadal“ha estat molt bona” i que,
per tant, la campanya de rebaixes “no és tan forta de cop però
es va fent”. Porta considera que
la campanya de Nadal “ha estat
una mica estranya pel tema de
la nova llei”.
Els descomptes aquests primers dies de rebaixes depenen de
cada sector i botiga. Així, a Casual els descomptes oscil·len entre
el 10 i el 15% o el 20% en el cas
de la botiga Cal Pascuet “només
en roba per a home, ja que amb
peces de llar ho fem al febrer”, explica la seva propietària, Montse
Torrents. A la sabateria Luque &
Luque han engegat la campanya
amb descomptes que van del 20
al 30% amb la intenció que “a mesura que passin les setmanes,
fer més descomptes”.

ASPECTES A TENIR EN
COMPTE DE LES REBAIXES
És obligatori fer-ne?
No, és decisió de cada botiga
Període de rebaixes
Del 7 de gener al 6 de març
S’ha d’indicar el preu rebaixat?
Els productes rebaixats han de mostrar
el preu original, juntament amb el rebaixat, o bé el percentatge de la rebaixa
El producte rebaixat pot ser de qualitat inferior?
No, la qualitat i la garantia han de ser
les que tenia a preu no rebaixat. Tampoc no ha de tenir defectes
Es pot pagar amb targeta?
Si la botiga accepta targetes o altres
mitjans de pagament de manera habitual, també ho ha de fer en rebaixes
La botiga té l’obligació d’acceptar
canvis durant les rebaixes?
No, si el producte està en perfecte
estat. Informeu-vos sobre la política
de canvis de cada botiga
Quins documents he de conservar?
Les factures o tiquets de compra fins
al final de la garantia, els necessitareu si heu de reclamar. Els catàlegs i
les ofertes comercials fins que hàgiu
revisat la compra: són vinculants i
podeu exigir-ne el compliment

Dia Internacional de commemoració
en memòria de les víctimes de l’Holocaust

Homenatge als deportats
castellarencs
als camps de
concentració nazis
Instal·lació de 5 plaques
Stolpersteine en record de:
Francesc Comellas Llinares
	Enric Comellas Tàpies
	Ramon Puigdelloses Sastre
	Josep Rovira Prat
Francesc Valls Llinares
Amb l’assistència de l’escultor Gunter
Demnig, autor de les Stolpersteine,
llambordins creats en memòria de les
víctimes del nazisme arreu del món.

Organització:

Amb la col·laboració de:

Dv. 27 de gener de 2017
11 hores
Pl. d’El Mirador
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opinió

Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Maria Consol Casajuana

Suport Castellar

Al grup Il·lusió

Joan Fernàndez

Em refereixo a la passada cavalcada
dels Reis d’Orient. Quina feinada per
posar en ordre la quantitat de cotxes,
tan ben guarnits, motos carrosses,
camions, etc. etc.
I ara em refereixo als personatges
dels Reis, quin vestuari més elegant!
També penso en la gran colla de voluntaris atenent que tot sortís bé...
I les persones invisibles que són les
que suporten tot l’enrenou...
Però, sabeu quina cosa heu aconseguit? Doncs, que els nens hagin viscut unes hores realment màgiques,
no? I plenes d’una autèntica il·lusió.
A tots, a tots, moltes gràcies!!

Ens ha deixat en Joan Fernàndez Sidón, per nosaltres ha estat
la persona que va revitalitzar la
nostra associació, en el moment
en què l’entitat estava sota mínims, va implicar-se posant-se al
davant; no li va fer mandra sortir
a buscar persones que l’acompanyessin en el projecte de les diverses maneres que poguessin.
El Joan tenia un punt d’emprenedor per les causes que s’ho valien,
voluntariós i humanista. Capaç
d’enfrontar reptes orientats a col·
lectius, recuperar la llengua i les
tradicions, restituir aquelles activitats que fomentaven la cultura de la nostra terra; fent-ho implicant els seus amics i coneguts
que han estat molts, i sempre junt
amb la Mariadolors. Ara després
de tant enyorar-la s’ha anat a reunir amb ella.
Joan: La nostra Associació sempre t’estarà agraïda per la teva
generosa aportació en moments
difícils com van ser els inicis i la
consolidació de l’Entitat.
Descansa en pau.

Família Bonal Garcia

Agraïment per les
mostres de condol
La família de Jordi Bonal Rovir volem
agrair les mostres de condol i suport,
rebudes aquests dies, per la pèrdua de
la nostre pare. Moltes gràcies a tothom.

PDECat Castellar

On és l’Ajuntament?

E

ls ciutadans de Castellar ja fa temps que som
víctimes de l’omissió, la
deixadesa, la desídia i
l’abandó de les responsabilitats de l’equip de govern al nostre municipi.
Els que vivim a Sant Feliu del Racó,
ens sentim doblement abandonats per
aquest equip, que en ser de Som de Castellar, deuen considerar que Sant Feliu
del racó no és Castellar.
Fa més d’un mes varen començar unes
obres a càrrec de FECSA/Endesa que
ha tallat la carretera d’accés a les vivendes de la part mitjana i alta de Sant Feliu,
amb les molèsties i enrenous que això
ha ocasionat.

La cosa no hauria estat tan desgavellada
d’haver pogut comptar amb un ajuntament que sap com gestionar el seu territori i que compta amb les seves entitats. Hem de dir que tota la informació
que els ciutadans hem rebut per part de
l’ajuntament va ser una carta enviada
just abans de començar les obres, que
per cert no va arribar a tots els veïns,
i on no s’explicava res rellevant per als
habitants d’aquesta zona. No s’explicitava ni el dia d’inici, ni el de finalització de
les obres, ni els trams afectats, ni molt
menys les alternatives que l’ajuntament
com a responsable de la mobilitat al seu
territori, havia previst.
Els socis de l’Associació de veïns hem
estat uns privilegiats que hem anat
rebent informació puntual de quan
s’obria i/o es tancava un tram, els carrers alternatius per on poder circular...
vaja que l’Associació ha fet la feina que
havia d’haver fet l’ajuntament pel que
fa a la informació.

OFERTES
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

Setmana del 4 a l’11 de gener
Es necessita:

Grup Il·lusió

Agraïments per fer possible
la Cavalcada de Reis
El grup Il·lusió agraeix a tots els
que van col·laborar a fer possible
realitzar la Cavalcada de Reis 2017,
com ja se sap som una enitat que
durant tot l’any estem treballant
un petit grup de persones confeccionant les carrosses per tal que
el dia 5 de gener cada any el poble
de Castellar del Vallès pugui rebre
als Reis d’Orient i li puguin donar
la pau per tal que deixin els regals a totes les llars de Castellar
del Vallès.
Quan arriba aquest dia, sense els
col·laboradors no seria possible,
és per aquest motiu que volem relacionar a tots per ordre alfabètic
i fer-li un agraïment personalitzat: Ajuntament de Castellar del
Vallès, Ambulàncies, Autoescola
Clavé, ADF, Balsell, Banda i Majorettes de Castellar del Vallès, Big
Mag, Bombers, Brigada Municipal,
Castellar Neteges, Picapa’t, NovaFinques Castellar, Planas Distribució, Petit Didal, Policia Municipal,
Tractoristes (Can Casamada, Ca
n’Oliver) i 150 voluntaris.

Hem de dir que en cap moment no s’ha
tingut en compte per part de l’ajuntament la peculiaritat de la trama de carrers d’aquesta zona del poble, per tant
no s’ha fet senyalització per poder orientar les persones que no essent residents han gosat venir a Sant Feliu a visitar la família, cosa estranya en època
de Nadal, els pobres transportistes
que precisament en aquestes dates
han gosat portar algun paquet, o simplement els nou vinguts que encara no
dominen prou la intricada trama urbana de Sant Feliu del Racó.
Al marge dels desgavells pel que a la
mobilitat es refereix, també es va treure un tram de “l’escala dels enanitos”,
que a part de facilitar l’accés a peu a la
part més alta, frenava i suportava les
terres en cas de pluja, i evidentment, a
la que va ploure i en aquest mes ha plogut alguna vegada, la terra ha baixat al
seu aire pel carrer del Repòs, deixant
una imatge indigna per a un carrer de

Castellar del Vallès, sense anomenar les
saques amb restes d’obra que estan disseminades pels diferents carrers, alguns
d’ells taponant l’entrada a les cases...
Però el que més ens preocupa és veure
l’estat en que estan deixant els carrers
per on han passat, amb un ferm del tot
irregular i perillós pels que hi hem de
circular cada dia. De moment tenim
una rasa fantàstica al llarg de tot el primer tram del carrer de la Canaleta, així
com algun forat espectacular. Esperem
que la reposició d’aquest ferm sigui la
correcta, tot i que el nostre equip de
govern podria haver aprofitat l’ocasió
per demanar a l’empresa que reposessin tot el ferm dels trams que han obert.
Creiem que aquesta és una mostra
més de l’absoluta ineficiència del nostre equip de govern, ja que no ha estat
capaç ni tant sols de treballar conjuntament amb l’Associació de veïns de la
zona per tal de minimitzar els efectes
adversos que aquestes obres han creat.

Decidim Castellar

La gestió de la publicitat
i l’Actual

A

l’any 2008 es van crear
les empreses Digues.
com i Disseny&Rauxa,
que han treballat conjuntament en la gestió
de la publicitat del setmanari municipal l’Actual. Cal dir que el cap de disseny
de l’Ajuntament de Castellar i director
d’art de l’Actual és també el director de
Disseny&Rauxa.
Fins ara, l’empresa que gestionava la
publicitat de l’Actual, es comprometia a
pagar a l’Ajuntament un import mínim
de 39.000€/any.
L’any2010,Digues.comteniaundeuteamb
l’ajuntament de Castellar de 66.410€, que
l’equip de govern encara no ha cobrat. El
juliold’aquellany,Digues.comvadeixarla
gestió de la publicitat, però la directora financeraiunacompanyadeldepartament
decomptesdeDigues.comvanfundarl’empresa Ielou Comunicació, que a partir de
l’1 de setembre de 2010 es va encarregar
de la gestió de la publicitat de l’Actual, en
l’estretacol·laboraciódeDisseny&Rauxa.
El novembre de 2010, l’Ajuntament va
cedirespaisdel’edificidelMiradoranous
emprenedorsiundelsafortunatsvaserla
nova empresa Ielou Comunicació. El llo-

· Responsable departament laboral assessoria
· Esteticista
· Mecanitzador de peces
· Farmacèutic/a – director tècnic/a júnior
· Torner/a (torn convencional)
· Fresador/a (fresa CNC)
· Mecànic/a de camions especialitzat en electricitat
· Oficial/a de carda de fibra
· Ajudant de cuina (Garantia Juvenil)
· Cuiner/a (Garantia Juvenil)

guer d’aquests espais oscil·lava entre els
120i180€mensualsielreglamentlimitava
l’ocupació a un màxim de 4 anys. Al 2014
però, el govern socialista va modificar el
reglament afegint el següent: Per casos
excepcionals d’interès per part de l’Ajuntament com a conseqüència de la relació
comercial o per l’estreta col·laboració en
diferents aspectes del desenvolupament
de l’activitat econòmica local, previ informe tècnic, l’Alcalde per decret podrà
prorrogar l’estada més enllà dels quatre anys previstos, fins i tot en casos que
hi hagi demanda a la llista d’espera Gràcies a aquesta modificació i a un decret
d’alcaldia, l’empresa Ielou Comunicació
no va haver de deixar el local, del qual ha
pogutgaudirfinsnovembrede2016,data
enquehanabandonatellocaldelMirador.
Caldir,quel’empresaDisseny&Rauxadurantaquestsanystambéhafetúsd’aquest
espai en el Mirador.
El contracte per la gestió de la publicitat
s’acabaval’11denovembrede2016il’equip
de govern de Som de Castellar-PSC, no
vanferpúblicelconcursfinseldia4denovembreexcusant-sequese’lshaviapassat
peraltla data.Com quela gestió quedava
en fals fins el 21 de gener de 2017, l’ajuntament ha hagut de fer un contracte pont
ambIelouComunicaciófinsaquestadata.
Ens consta que al menys una empresa es
vainteressarpelconcursperòqueendues
trucades a l’ajuntament de Castellar, demanant informació d’aquest concurs, no
van aconseguir parlar amb la persona de
referència que constava a les bases del
concurs. El concurs es va tancar el 21 de
novembre (12 dies laborables).
En les bases del nou concurs s’observa
que el model de publicitat s’inverteix, i
ara és l’Ajuntament qui pagarà a l’empresa 45.000€/any més incentius en
cas de superar determinades quanties
en la facturació. L’equip de govern hauria d’explicar els motius d’aquest canvi
de model i quins beneficis es suposa que
obtindrà el municipi.
Amésdelquehemexplicat,ésimportant
destacarquel’equipdegoverndeSomde
Castellar – PSC destina el mateix personal a benestar social que a comunicació,
cosa que en l’actual situació ens sembla
desproporcionat si no és que hi ha un interèspolíticencaminatalcontroldelacomunicació. Aquest control dels mitjans
de comunicació amb interessos partidistes s’ha posat de manifest també en
el control reiterat del Consell Municipal
de Comunicació, òrgan que s’ha convertit en un espai merament informatiu i no
en un fòrum de debat.

Si busques feina contacta amb el Servei Local
d’Ocupació:
C. de Portugal, 2C
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 13.30 hores
Tel. 93 714 40 40
www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat
(ofertes de treball de Xaloc)

13

del 13 al 19 DE gener DE 2017
Edita: Ajuntament de Castellar del Vallès · C. Major, 74 1r Pis · 937 472 123 · Director: Julià Guerrero · Redactor en cap: Jordi Rius · Direcció d’art: Carles Martínez Calveras
Redacció i Fotografia: Marina Antunez, Cristina Domene, Rocío Gómez · Compaginació i disseny de publicitat institucional: Carles Martínez, Jordi Batalla i Èlia Guàrdia
Publicitat: ielou comunicació, S.L. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · Impressió: Gráficas de Prensa Diaria · Distribució: TEB Castellar · Tiratge: 5.500 exemplars
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: B-13007-2008

opinió

Els conflictes colonials no
ens queden tan lluny

A

rran de l’estrena de la
pel·lícula de Salvador
Calvo 1898. Los últimos
de Filipinas moltes persones han pres contacte amb un dels episodis més increïbles de la història militar espanyola:
el setge de Baler a l’illa filipina de
Luzón que va durar 337 dies, des del
30 de juny de 1898 al 2 de juny de 1899
i on 50 soldats van resistir els atacs i
el setge de més de 1.500 tagals i que
va concloure amb 17 soldats morts:
15 van morir de beri-beri o disenteria i 2 per ferides en combat, 6 van
desertar i 2 soldats foren afusellats
per ordre del tinent Martín Cerezo,
cap del destacament, després de ser
declarats culpables d’intent de deserció mentre que per part filipina hi va
haver més de 700 baixes.
La pel·lícula es basa en diferents textos sobre el setge de Baler i, sobre
tot, en els del propi tinent Saturnino Martín Cerezo que va comandar
la unitat a la mort del capità d’infanteria Enrique de las Morenas y
Fossi. El tinent Martín Cerezo i els
seus 50 homes van resistir gairebé un
any tancats dins l’església del poble
de Baler lluitant pel que ells creien
que seguia essent la colònia de Filipines sense saber que l’illa ja havia
estat entregada als Estats Units en
el Tractat de París el 10 de desembre
de 1898. Durant 337 dies els soldats
espanyols van lluitar i van sobreviure
en pèssimes condicions de vida: van
menjar rates, serps, arrels i cansalada podrida a més de les malalties
que van minvar les forces i les vides
de molts d’aquests soldats, com fou
el beri-beri, la disenteria, la fam i la
set; uns soldats que van morir per
quelcom que ja no existia, però de-

Rafa Homet*

Estar de festa.
A Tortosa si cal

F

a un temps, amb La
Pedra Fina vam organitzar una xerrada
sobre el cicle festiu i la
seva importància cultural, de cohesió social i econòmica.
El Bienve Moya, un referent de la cultura popular al nostre país, ens parlava de la diferència entre que sigui
festa i estar de festa. Sobre la necessitat que la gent s’identifiqui amb allò
que s’està celebrant.
Si bé és cert que el cicle nadalenc és
una festivitat bàsicament familiar,
de fer a casa, també és veritat que
és l’únic cicle festiu que tenim arrelat a Castellar, amb calendari propi,
activitats públiques i una qualitat
contrastada.
Podríem dir que comença amb la pujada del pessebre a la Castellassa de
Can Torras i, a partir d’aquí trobem
els pessebres -de renom nacional-,
el Pessebre vivent de Sant Feliu, els

PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÀIZ
Arxivera Municipal

Foto per als companys. || JOan mundet

mostrant honor i orgull patriòtic que
el país va manifestar fins l’any 1898
quan es perden els darrers vestigis de
l’Imperi. Ara fa cinquanta-tres anys
va morir l’últim dels últims de Filipines, Eustaquio Gopar que va finir
l’any 1963 al seu poble natal, Tuineje,
a l’illa de Fuerteventura després de
ser-ne jutge de pau i alcalde.
Dels soldats que formaven la guarnició de Baler quatre eren catalans:
Ramon Mir Brills de Guissona; Pedro
Planas Basagañas de Sant Joan de
les Abadesses; Pedro Vila Garganté de Taltaüll i, finalment, el soldat
José Pineda Turán de Sant Feliu de
Codines.
Pel que fa a l’altre teatre colonial, el
del Carib, es detecta la presència de
convilatans que van participar a la
guerra a Cuba; en serien exemple:
Pedro Gamell Busqueta que havia

nascut a Sant Feliu del Racó i era
jornaler. Va ingressar al Batallón Peninsular de Chiclana número 5 i va
començar a servir als 19 anys. Filiat
com a quinto amb el número 219 del
reemplazo de 1892, ingressa al Batalló l’1 d’abril de 1895 i el 1897 és soldat
de la Tercera Companyia i l’1 d’abril
de 1897 es trobava d’operació en la
zona de Ciego de Àvila.
Torna a Sant Esteve de Castellar per
malaltia i en un informe elaborat a
Terrassa el 28 de febrer de 1899 els
metges diagnostiquen que Pedro Gamell Busqueta pateix d’anèmia crònica produïda pel paludisme i la disenteria soferta durant molts mesos a
Cuba la qual cosa fa que pateixi arítmies quan fa qualsevol petit esforç.
La malaltia té caràcter crònic i els
metges el consideren impedit per
a treballar, atendre la seva pròpia

pastorets de Mossèn Joan Abarcat
-que enguany s’han fet cent anys de
la primera representació dels seus
pastorets- ...
Justament de Mossèn Joan Abarcat
volem parlar-vos: els quatre regidors
d’ERC vam anar fins a Tortosa a reunir-nos amb els nostres companys
a l’ajuntament de la capital del Baix
Ebre en motiu del centenari de la
mort del mossèn, la seva obra que
cal posar en valor i possibilitats de
col·laboració.
I a sant de què? es poden preguntar vostès, quatre regidors d’ERC han de baixar fins a Tortosa a parlar del Xiribec
i el Xiripiga. Que no tenen prou feina?
Doncs sí, per això vam fer quatrecents quilòmetres en una tarda: perquè estem convençuts que recuperar,
polir i posar en valor el nostre capital cultural, sovint abandonat, no
només ens farà millors com a poble
sinó que pot tenir un impacte econòmic molt positiu.
És evident que la Cultura no s’ha de
defensar només pel seu valor econòmic. Però no el menystinguem.
Posem uns exemples: saben quin és
l’impacte de les Falles d’Isil sobre el
PIB de les Valls d’Àneu? Una festa

d’una nit a un poblet de menys de cent
habitants... el 0’6 del PIB. Per cada €
d’inversió pública se’n generen 45. A
Tortosa, que abans en parlàvem, la
festa del Renaixement té una inversió de 400.000€ i genera una franja
entre 4 i 8 milions d’€ (d’acord que
la forquilla és molt ampla, però interessant en qualsevol cas)
Podríem generar un atractiu a partir
de les activitats nadalenques que es
fan a Castellar? Sí, podríem. Costaria gaire? Una mica de feina. Valdria
la pena? Sí, segur.
Han anat a l’auditori a veure «Els
Pastors cantaires de Betlem» ? A
més de passar una bona estona i redescobrir el nostre clàssic cultural, han fet comptes de la gent que
paga entrada, que pren alguna cosa
als bars, que sopa, que mira aparadors, que crea ambient...? s’animen
a fer números?
Estem convençuts que les regidories
de Cultura i Comerç començaran a
treballar amb l’associació de comerciants de cara a crear un paquet nadalenc molt potent. Com sempre, si
volen, estarem encantats de donar
un cop de mà.
*Portaveu grup municipal d’ERC

subsistència i també la de la família.
José Ventura Vilatersana era natural de San Esteban de Castellar. Vivia
al Passeig, 66, havia nascut el 18 de
maig de 1877 i era adroguer. Ingressa al Batallón del Regimiento de Infantería de la Princesa, número 4 essent expedicionari a Cuba. Embarca
des del port d’Alacant el 13 de febrer
de 1896 en el vapor San Agustín de la
Compañía Transatlántica de Barcelona que va salpar a les dotze del migdia amb destinació a l’illa de Cuba.
La seva defunció té lloc a Cienfuegos, Cuba on, com a soldat de la 4a
Compañía del Batallón Expedicionario de la Princesa, número 4. Va
morir a l’Hospital Militar de Cienfuegos, segons un certificat de defunció emès pel capellà castrense del 2º
Batallón del Regimiento de Infantería de la Princesa número 4, quan els

Aleix Canalís*

Gràcies per tres dècades
de Grup Il·lusió

U

n any més, i puntualment com cada 5 de
gener, Ses Majestats
els Reis Mags d’Orient
van arribar a la nostra
Vila carregats de regals, bons auguris i una mica de carbó per tots els
nens i nenes de Castellar.
La cavalcada de Reis és, de les festes
nadalenques, la més desitjada per la
mainada que fa mesos que esperen
amb delit la cavalcada, preàmbul
del dia de Reis. A Castellar aquesta
entranyable tradició es manté viva
gràcies a la contribució del Grup Il·
lusió, que des de l’any 1986 s’encarrega de l’organització de la cavalcada.
En aquest sentit, des del Consistori,
voldríem fer arribar el nostre més
gran agraïment a tots els integrants
d’aquesta entitat, així com a totes les
persones que han col·laborat en la
preparació i desenvolupament de la
Cavalcada de Reis de Castellar d’en-

supervivents arriben a Alacant el 24
de febrer de 1899.
Pau Bernadet Llongarriu neix el 19 de
març de 1870 a Capellades i resideix
a la vila des de 1901. El 6 d’abril de
1891 embarca cap a Cuba en el vapor
Montevideo on arriba el 26 d’abril i
és destinat al 1r Batallón de Tarragona de Puerto Príncipe; posteriorment s’incorpora a l’Instituto de la
Guardia Civil de la mateixa ciutat. El
1896 és traslladat a la II Compañía de
La Habana. Del 4 d’agost al 15 de setembre de 1898 ingressa a l’Hospital
Militar de Madera (La Habana) per
paludisme i a causa d’aquesta malaltia crònica és llicenciat i retornat
a la península.
Així doncs, esdeveniments clau en
la fi de l’imperi colonial ens afecten
molt més de prop del que creiem des
d’un àmbit de la història local.

guany. De bell nou, el dia més màgic
de l’any, ha estat un èxit d’organització i participació.
Crec que puc parlar en nom de tots
els castellarencs i castellarenques,
i molt especialment dels més menuts, quan dic que ens heu fet viure
una de les nits més màgiques i emotives de l’any.
Les moltes hores de dedicació que
esmerceu al cap de l’any, per tal d’engalanar les carrosses i preparar el
vestuari i tot l’atrezzo, de ben segur
que queden àmpliament compensades amb la cara d’il·lusió que van
posar els nens quan us veien passar
pels carrers de la nostra vila.
Més enllà de la felicitat que produeix la vostra labor als infants, pares
i avis que els acompanyen, el que feu
contribueix a la cohesió de la nostra
vila. Sense entitats com la vostra,
sense persones com vosaltres, Castellar seria una vila sense identitat.
Moltes gràcies pel vostre esforç, implicació i dedicació i molts ànims per
seguir treballant, ja que no ens adonarem i ben aviat Ses Majestats tornaran a visitar-nos.
* Tinent d’Alcalde de Sostenibilitat i
Medi Natural, de Cultura i d’Esports
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gastronomia

peix

‘Cazón en adobo’
el
Menjador

Racó d’en Marín
Aneu-hi: si us agrada menjar
abundant però bo
Fugiu-ne: si amb quatre croquetes
esteu tips
Plaça Europa, 11
T. 937146557
Facebook: Racó d’En Marín

Manel Bonafacia

De les frituras andaluses, tan populars aquí, tan senzilles i alhora tan
difícils de fer bé, segurament les
més consumides, les que trobem a
tot arreu, són el peixet fregit (de diferent mida, des del xanguet al seitó)
i els cefalòpodes: calamars de tota
mena (puntillas, chipirones, rabas...)
i sípies (chocos).
Hi ha tres especialitats, però,
que no són tan freqüents a Catalunya, i que personalment em semblen
fins i tot superiors: les ortiguillas de
mar, algues arrebossades i fregides,
les tortillitas de camarones i el cazón
en adobo. Si aneu a Andalusia, demaneu-ne cada dia!
A casa també ens podem fer alguna d’aquestes delícies, per exemple el cazón en adobo, anomenat en
alguns llocs bienmesabe. Diu l’enciclopèdia que el caçó és un peix de la
família dels taurons, no ho dubto, i
que és abundant i popular als Països
Catalans, però això ja em costa més
de creure, perquè costa de trobar a
la peixateria.
Per elaborar la tapa, es talla
el peix a daus que es marinen durant unes hores amb una barreja de
sal, alls, llorer, pebre vermell, comí,

orenga, vinagre i sal. S’assequen els
daus, s’enfarinen i es fregeixen amb
oli d’oliva ben calent: per plorar, com
diria un modernet, o més ben dit, per
somriure de plaer.
Que no en volem fer a casa? Cap
problema, a Castellar en preparen
a uns quants locals: n’hem menjat
almenys al Racó d’en Marín, al Ka
Proveche i a Ca l’Aurora, i sabem
que en fan al Mesonet de Manel i a
El Xiringuito de Lao. A tot arreu a
uns 7 euros la ració.
Al Racó d’en Marín el cazón el
fan bo, i la ració és tan abundant com
veieu a la foto.
Aquest bar-restaurant és un
dels meus locals de tapes preferits
de Castellar. Conegut per molts encara com El Xavilete, és famós a tota
la comarca pels seus entrepans, que
es poden demanar de mida normal
o extra (de mig metre!), però a mi el
que m’agrada és la varietat de tapes
i la mida de les racions. És recomanable anar-hi en colla, ja que si sou
dos us serà difícil tastar més de tres
o quatre coses, perquè el que anomenen tapes són racions senceres, algunes amb acompanyament d’amanida i pa amb tomàquet o patates.
Però no és un local només per
menjar molt, s’hi menja prou bé, fins i
tot molt bé en algunes coses, com les

frituras andaluses: cazón, calamars,
chocos, puntillas, rejos, tortitas de camarones... Però també minibombes,
bones croquetes de calamarcets en
la seva tinta, patates braves i patates Fernando (amb allioli, pebre vermell i oli d’all i julivert), morro, orella, ronyons, lacón, senglar estofat,
callos... Fins a 41 tapes diferents,
un festival gormand que pica poc la
butxaca: un dia hi vam sopar quatre per 11 euros per cap, amb 15 ja
et pots sentir com un rei.
Els diumenges fan un menú
que no deixa indiferent: el dia que
hi vam anar hi havia amanida o escudella barrejada de primer, quatre

tapes (plats) per compartir de segon
(lacón, pebrots del Padrón, patates
Fernando i migas) i un tercer a escollir (mig llom farcit, entrecot, gambes
planxa...). Més postres (molt bons el
mel i mató i el pastís de formatge) i
beguda, 15€ per cap.
El personal és amable i proper, el local és senzill (bar + sala al
fons) i ideal per a famílies, ja que al
davant hi ha un parc on poden jugar
els nens mentre els pares es prenen
una altra ració de caçó.
Per anar-hi sovint.
**L’Actual visita els establiments sense avisar, de forma anònima, i paga totes les consumicions.

Espai d’Entitats Castellarenques

Cal Gorina, CCCV i L’Aula

DocsBarcelona del mes

Cal Gorina i Biblioteca
Presentació llibre

Caminant amb la Història i
Arxiu d’Història

SonaSwing

Cursos 2017

Colònies i Esplai Xiribec
Fem 50 anys!

Rutes guiades per Castellar

Diaris de Kandahar
Dia: divendres 13 de gener
Hora: 20 h
Lloc: Auditori Municipal
VO subtitulada en català

Jesús busca Jesús. Crònica d’una
recerca perillosa
Dia: dijous 19 de gener
Horari: 20 h
Lloc: Cal Gorina

La història de Louie Palu és la d’un
fotoperiodista al front de combat
a Kandahar, al sud de l’Afganistan.
A través dels diaris que va escriure
entre el 2006 i el 2010 descobrim la
seva evolució psicològica.

Jaume Rodri emprèn l’aventura
d’investigar la vessant històrica i sociològica de Jesús, primer de manera intuïtiva, després carregant-se de
raons, sempre cercant les pistes.
Amb la intervenció de l’autor,
Jaume Rodri, i de Natalia Lagunas.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat,
www.clubcinemacastellar.com

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Ja es coneix la programació de
visites guiades que es duran a
terme el primer semestre de
2017:
La guerra civil a Castellar: dg. 5 de
febrer, ds. 15 d’abril i dg. 11 de juny
Història de Castellar: dg. 19 de febrer i 30 d’abril
Història Medieval: dg. 5 de març i
14 de maig
Ruta pel modernisme i altres estils: dg. 19 de març i 28 de maig
L’associacionisme a Castellar: dg.
16 d’abril
+ INFO I INSCRIPCIONS:
a/e caminantamblahistoria@
gmail.com

A partir del 23 de gener, cada dilluns a l’Espai Tolrà:
Swing/SoloBlues (ball individual): de 19.30 a 20.30 h; Lindy Hop
(nivell inicial 2): de 20.30 a 21.30
h; Lindy Hop (nivell int/av): de
21.30 a 22.30 h.

Aquest 2017, Colònies i Esplai Xiribec fem 50 anys! Si ets o has
format part de l’entitat, volem que
ho celebris amb nosaltres!
Entra a l’enllaç url http://bit.
ly/2j2SqWR o bé escaneja aquest
codi QR i respon l’enquesta que hi
trobaràs.

Preus: 60 €/trimestre curs Lindy
Hop o Swing/SoloBlues; 95 €/trimestre curs Lindy Hop + Swing/
SoloBlues. Apunta’t amb parella
o individualment (en llista d’espera).
+ INFO:
a/e sonaswingcastellar@gmail.
com, tel. 677 37 22 82

+ INFO:
www.facebook.com/esplaixiribec
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bàsquet

Bàsquet per començar l’any!
El Memorial Parcerissa i el torneig Vila de Castellar donen el tret de sortida als actes del 60è aniversari del CB Castellar

Albert San Andrés

El CB Castellar va donar el tret de sortida
als actes del 60è aniversari de la creació
del club amb la disputa de la 38a edició del
Memorial Parcerissa i la 42a del torneig
Vila de Castellar. La jornada gran del club
es va tancar amb la victòria de l’equip júnior al Parcerissa per 50 a 37 davant del CN
Caldes i la derrota del sènior enfront de la
UE Sant Cugat per 58 a 77. Per arrodonir
la festa, un jugador sorgit del planter del
club, Marc Algar, va disputar dissabte a
Cornellà el partit de l’All-Star de la Copa
Catalunya amb una destacada actuació.
Com cada temporada, el Memorial
Parcerissa, que enguany arribava a la trenta-vuitena edició, va enfrontar a primera
hora del matí, als equips junior masculí
del Castellar contra el Club Natació Caldes, on l’equip local va portar la iniciativa
durant tot el partit per superar l’equip de
la vila termal per un contundent 50 a 37.
El capità de l’equip recollia el trofeu
a la grada, de les mans d’Engràcia Batet,
mare del desaparegut Josep Parcerissa,
juntament amb un dels néts, acompanyats
del president del club, Josep Bordas i del
directiu Lluís Bacardit.
Tot seguit, els equips pre-mini i els
mini, tant femení com masculí, van delectar al nombrós públic assistent amb tres
partits simultanis a les pistes transversals,
per fer boca abans de la disputa de la 42a
edició del Vila de Castellar.
Els més petits van treure pit, ensenyant el treball aconseguit als últims anys
amb la pedrera del club, amb els 15 equips
federats que conformen el club i els prop
de 190 jugadors que van desfilar per la
pista del Puigverd.
Posteriorment, saltaven al parquet
els més grans de la jornada, agafant tot el
protagonisme l’equip sènior de l’entitat.
Sense gairebé escalfament, l’equip de Carles Company sortia disposat a plantar cara
a la Unió Esportiva Sant Cugat, un altre
club referent si parlem de pedrera i que
aquesta temporada ha apostat fort pels
jugadors de casa, obtenint bons resultats
esportius al grup primer de la Copa Ca-

talunya, on els de Cesc Senpau ocupen la
setena posició.
Company aprofitava el partit per
donar minuts a tots els seus jugadors i feia
debutar l’últim fitxatge del club, l’experimentat José Miranda, que torna al club
anys després del seu primer pas, amb la
intenció de donar més joc sota cistella i
poder acompanyar Jordi Navarro.
Keith Thereze tornava a tenir minuts després de la lesió, començant a agafar ritme de cara al reinici de la temporada d’aquest cap de setmana,
Els de Senpau però, s’emportaven
la victòria al Vila de Castellar per 58 a 77,
mostrant el seu bon estat de forma a la
tornada del Nadal.
El tècnic castellarenc va explicar
que “hem aprofitat el partit per acoblar
a Miranda al nostre estil de joc. És un
reforç que ens ha d’ajudar molt per la
seva experiència, però també per tenir
un interior que pugui complementar
Navarro, fins ara l’únic que teníem”.
Company va treure importància al resultat, ja que ara toca remuntar el vol a la
lliga i havien d’aprofitar per agafar ritme.
El tècnic de Ripollet també va parlar de
la diada del bàsquet castellarenc: “És un
luxe tenir un dia com aquest. Tothom a
la Vila té un fill, un amic o un conegut
que juga al club i això és molt important per aquesta entitat. Però hem de
seguir aprenent i progressant, sobretot
d’equips com la UESC, que basen el seu
joc en una pedrera de molta qualitat”.
D’altra banda, dissabte, se celebrava el primer All-Star de la Copa Catalunya al Parc esportiu del Llobregat,
a Cornellà, on el jugador Marc Algar va
representar als groc-i-negres. L’escorta
del CB Castellar va aconseguir una destacada actuació, amb 10 punts i jugades
espectaculars, tot i fallar el triple als últims segons, que hauria igualat el marcador entre l’equip blanc del grup u i el
blau del dos. Finalment la victòria era
pels blancs per 78 a 75.
“Ha estat una jornada fantàstica. Poder conèixer als rivals i aprendre
d’ells és una molt bona experiència” va
explicar el jugador castellarenc.

L’equip júnior després de l’entrega del trofeu de guanyadors, amb la directiva i la familia Parcerissa. || A.S.A.

Després del Parcerissa, les categories inferiors van jugar tres partits de manera simultània. || A.s.a.
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FUTSAL | 3a divisió

Un pas més cap
a la salvació (4-4)
El FS Castellar suma la tercera jornada puntuant
amb un empat contra el Cover Premià

Albert San Andrés

L’inici d’any pel Futbol Sala Farmàcia
Yangüela Castellar ha estat satisfactori després d’aconseguir un empat a quatre contra el Cover Premià, equip de la
part alta de la taula. Els de Borja Burgos,
amb algunes baixes de pes, van mostrar
la seva millor versió de joc, plantant cara
a un equip maresmenc que no va defallir durant els 40 minuts. Un travesser
d’Albert López quan faltaven 20 segons
va privar de la victòria a la ‘Taronja Mecànica’, que va tornar a gaudir del suport del nombrós públic assistent al Joaquim Blume de Castellar.
El visitant Carlos Pérez colpejava
primer, anotant al minut dos, però era
Aleix Navarro qui contrarestava el gol i
capgirava el marcador amb un gol al sis i
transformant un penal a l’onze. El nivell
de joc al Blume era molt alt i l’equip taronja se sentia còmode amb la possessió de l’esfèrica.
Les baixes de l’equip obligaven a
Borja Burgos a convocar a dos jugadors
del juvenil, Sergi Aymerich i David Pareja per tal de substituir a Sergi Bracons, Víctor del Olmo, Iván Sequera i
Àlex Martínez. El tècnic castellarenc
feia debutar així al quart i al cinquè juvenil d’aquesta temporada amb el primer equip. Oriol Gallardo de l’amateur
B completava la convocatòria.

Però Youssef Oubbad anotava l’empat a dos i Lamini Baldeh capgirava el
marcador abans del descans, deixant un
regust de boca estrany als assistents.
La falta de punteria dels taronges
era alarmant, un defecte que l’equip arrossega des de l’inici de la temporada i
que els impedia guanyar folgadament.
Els de Burgos però, reaccionaven a
la represa i Manel López tornava la igualada al lluminós del Blume, amb només
un minut jugat de la segona part.
Amb l’empat al marcador, el domini
seguia decantat del costat taronja i Javi
Hervás només trigava dos minuts a fer
el 4-3. La nota negativa del partit arribava al minut 30, quan el màxim golejador de l’equip, l’Aleix Navarro, abandonava el terreny de joc lesionat del genoll.
Al minut 35, l’àrbitre anul·lava un
gol legal de Roger Carrera per falta
prèvia inexistent i negava el premi als
de Burgos.
El desconcert local propiciava el gol
definitiu que significava l’empat a quatre
del Premià, obra de Giovanni Javier Ortega. A 20 segons del final, Albert López
estavellava una pilota al travesser, que
evitava la victòria local, arribant amb el
4-4 al terme dels 40 minuts.
“Estic molt content amb el joc
del meu equip i crec que s’ha tornat a
veure la millor versió de l’equip aquesta temporada. Seguim en línia ascendent i ja hem puntuat en quatre dels

Aleix Navarro celebra un gol al Joaquim Blume, en una imatge d’arxiu. || Q. Pascual

14
PUNTS

suma el FS
Castellar a la
jornada 13

últims cinc partits” va explicar a L’Actual el tècnic Borja Burgos. “El Blume es
va tornar a vestir de gala com a les millors ocasions i va estar en tot moment
fent costat a l’equip i això és d’agrair”
va afegir fent referència a la bona entrada al pavelló castellarenc.
Amb aquest empat, el FS Castellar puja una posició més a la taula i ja
és dotzè, deixant enrere el descens di-

recte i superant a la taula al Broncesval Montcada per un punt, quan encara queden dues jornades per acabar la
primera volta de la lliga.
Aquest diumenge, la ‘Taronja Mecànica’ visitarà la pista d’un vell conegut, l’Isur Hermanos Sánchez terrassenc, amb el qual ja va enfrontar-se
quan ambdós equips militaven a la Divisió d’Honor.
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Jairo Díaz salva els mobles a Caldes (1-2)
El davanter neutralitza
el gol matiner dels
blaugranes per sumar
tres punts importants

Albert San Andrés

Dos gols de Jairo Díaz al Municipal de la
Torre Roja de Caldes de Montbui serveixen
per sumar els tres punts als de Juan Antonio Roldán, que comencen l’any amb una
important victòria que els permet seguir a
la part alta del grup 4 de Segona Catalana.
El partit però, no començava bé pels
blanc-i-vermells, ja que en només 30 segons
l’equip de Marc Fortuny s’avançava després
d’una recuperació al mig camp, sorprenent
la defensa visitant. Nayim Eskali superava
Ollé amb un xut potent des de la dreta, que
complicava des de l’inici als de Castellar.
El gol feia despertar de cop l’equip de
Roldán, que començava el setge a la porteria de Carlos Rodríguez sense gaire punteria. Jan-Marc xutava desviat des de l’extrem
de l’àrea en una internada per velocitat.
Carlos Silva no arribava a desviar la pilota
a gol i la pilota sortia per la línia de fons en
la primera ocasió clara del partit.
Als primers minuts, els castellarencs
no aprofitaven la velocitat per la dreta del
juvenil i decantaven el joc al costat esquerre, on Dani Quesada era titular després de
més de tres mesos. Tot i la superioritat, el
Caldes buscava les contres i el desordre en
la defensa del rival, però sense aconseguir
finalitzar les jugades.

Amb la primera mitja hora jugada, el
partit es convertia en un teva-meva entre
els dos equips, acostumats al toc. El joc era
força entretingut, tot i que les ocasions a
banda i banda no eren gaire nombroses.
Jairo gaudia en aquest moment de la
segona ocasió clara pels visitants, en una
pilota lluitada per Jan-Marc que col·locava
la pilota a l’àrea petita, on el davanter sabadellenc no podia rematar davant l’oposició de la defensa i el refús de Rodríguez.
Però Jairo no es rendia i al 36, era objecte d’una falta centrada entre el vèrtex
esquerre i el mig cercle de la gran. Era el
mateix jugador qui ho veia clar i s’encarregava de fer un llançament ras, veient el salt
de la barrera i enganyant tothom, per anotar l’empat a un.
Els castellarencs tenien pressa per
capgirar el marcador i dos minuts abans del
descans, de nou Jairo s’escapava des de la
zona de tres quarts per marcar espectacularment de vaselina, veient Rodríguez avançat. Amb l’un a dos s’arribava al descans.
A la segona part, el Caldes ja avisava
des de bon començament, gaudint de dues
ocasions gairebé consecutives, només un
minut després de saltar al camp.
Èric Serna era substituït per Pedro
Auñón al 48, després de patir una punxada al genoll de la cama dreta, on ja s’havia
lesionat anteriorment.
Raül Olivé i Kevin Caballero tornaven a posar a prova a un impecable Ollé
al 55. El partit s’obria i l’escenari es tornava més propici per l’empat del Caldes, que
feia mèrits per sumar un punt. Tot i això,
la punteria en la finalització dels de la Vila
Termal no era bona.
Tot i perdre l’ordre al centre del camp,
la defensa de circumstàncies blanc-i-verme-

Amb un doblet, Jairo Díaz va capgirar el marcador i va fer sumar els tres punts al seu equip. || A. San Andrés

lla seguia amb bona solidesa i evitava l’empat. Jairo encara gaudia d’una clara ocasió
per aconseguir el ‘hattrick’ a un minut pel
final, però en el mà a mà contra Rodríguez,
es colava un defensa per robar-li la pilota al
màxim golejador en lliga de la UE Castellar.
Amb l’1 a 2 s’arribava al final del partit, sumant els primers tres punts del 2017
i aguantant al capdavant de la lliga.
Juan Antonio Roldán va explicar que
“en l’inici ens ha faltat la concentració i
ells són un equip amb moltes urgències.

9
GOLS

porta aquesta
temporada
Jairo Díaz

Físicament han estat millors a la segona
part. Som equips molt diferents, ells juguen molt per dins i nosaltres per fora,
però tampoc han tingut gaires ocasions
molt clares. Hem controlat bé la situació, tenint més paciència”.
La Unió Esportiva queda en setena posició, sumant dues jornades consecutives
guanyant (a l’anterior va superar el Sallent
per 3-2), abans de rebre la pròxima jornada al Bellavista Milán, un equip que arriba
amb urgències al Pepín Valls.

HOQUEI | 1a catalana

L’HC Castellar es reivindica
guanyant el Sant Cugat (6-7)
La victòria dels
granes acaba amb
la deriva de partits
perduts fora de casa
Guillem Plans

Jordi Vegas en una imatge d’arxiu enfront del Sant Cugat. || a. San andrés

L’HC Castellar va emportar-se els
tres primers punts de la temporada
a domicili guanyant al pavelló del
Sant Cugat, un rival que ocupa una
posició superior en la classificació.
La necessitat de victòria dels granes es va plasmar en concentració.
L’inici del partit va enganxar
sorpresos els locals. El marcador
va tardar només 9 segons a profanar-se, en una jugada assajada dels
de Fidel Truyols. Minuts més tard,

una espifiada del Sant Cugat servia
per eixamplar la diferència. Però
amb el 0 a 2, i lluny d’estabilitzar fredament el partit, l’equip no va saber
gestionar l’avantatge.
Els locals van aprofitar els minuts de dispersió defensiva del Castellar per aconseguir empatar en
dues jugades gairebé consecutives.
La primera, de penal. I a continuació,
elaborant una triangulació de pilota
que va deixar rendida a la defensa i
a Sergio Ruiz. A partir d’aquest moment, el partit es va trencar. Abans
d’arribar a la mitja part, el marcador
va tornar a equilibrar-se. El Castellar
es va tornar a avançar. Seguidament,
però, no va evitar la resposta ofensiva
del Sant Cugat, i va encaixar el 3 a 3.
La represa de partit va ser un
calc dels primers minuts de joc. El
Castellar va aconseguir la possessió
de la pilota fins a trobar porteria en

dues ocasions que van situar el marcador en 3 a 5. Però, una altra vegada de penal i després amb un llançament de falta directa corresponent
a la desena falta del Castellar, el Sant
Cugat va aconseguir empatar (5 a 5).
Els dos equips es van bolcar a l’atac i
l’encert davant de porteria dels granes va tornar a desequilibrar el partit (5 a 6). A continuació, Gerard Tantinyà va fer efectiu un llançament de
falta directa, anotant el seu segon gol
en el partit, després que l’àrbitre ensenyés la targeta blava a un dels jugadors locals. El Castellar, però, va
encaixar un últim gol (6 a 7), que va
fer perillar els tres punts de la victòria fins a l’últim sospir del partit.
El següent partit de l’HC Castellar, serà a casa contra el Valls, un
rival directe per evitar el descens, i
tancarà la primera volta del Grup B
de Primera Catalana.
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AGENDA

SEGONA CATALANA · GRUP IV · J16

TERCERA DIVISIÓ · GRUP I, J 13

COPA CATALUNYA · GRUP II · J11

PRIMERA CATALANA · GRUP B · J14

DEL 13 AL 19 DE GENER

Lluïsos - Salou
Roser - Torreforta
Viladecans - Ciutat Vella
Salle Reus - Cantaires
Esparreguera - Collblanc
Alpicat - SESE	
CB Castellar - Sant Boi

Vila-seca - Cambrils
Calafell - Juneda
Valls - Amposta
Sant Cugat - HC Castellar
Ripollet - Mollet
Sentmenat - Reus
Bell-lloc - Igualada
Sant Feliu C. - Caldes M.

Vic-Riuprimer - Sallent
Gironella - Sabadell Nord
San Lorenzo - Cardedeu
Sant Quirze - Berga
Caldes de M. - UE Castellar
Bellavista M. - Terrassa 1906
Can Rull - Les Franqueses
Matadepera - Molletense
Roda de Ter - La Torreta

0-1
4-0
1-5
2-0
1-2
4-1
1-0
2-1
2-1

Montsant - Arrels
Mataró - Montcada
Arenys de Munt - Isur
Canet - Centelles
FS Castellar - Premià
Lliçà - Vacarisses
Pineda - Sant Cugat
Grama - Sant Joan

CLASSIFICACIÓ	

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ	

Cardedeu
Can Rull RT	
Les Franqueses
Sant Quirze
Sabadell Nord
Matadepera
UE Castellar
Sallent
Molletense
Vic Riuprimer
Gironella
Berga
San Lorenzo
Bellavista Milán
F. Terrassa 1906
Roda de Ter
Caldes Montbui
La Torreta

33
32
29
28
27
27
27
24
24
23
23
22
21
20
14
14
10
6

Canet FS	
31
Futsal Lliçà
30
Aliança Mataró
28
FE Grama
28
CE Vacarisses
24
Isur
22
Sant Cugat FS	
21
Cover Premià
19
FS Montsant
18
AEFS Arrels
15
San Joan de V.
15
FS Castellar
14
CFS Montcada
13
Jamones Centelles 10
CFS Arenys de Munt 7
FS Pineda de Mar
4

16 10
16 10
16 8
15 9
16 8
16 8
16 7
16 8
16 7
15 7
16 7
16 6
16 6
16 6
16 3
16 4
16 2
16 2

3 3
2 4
5 3
1 5
3 5
3 5
6 3
0 8
3 6
2 6
2 7
4 6
3 7
2 8
5 8
2 10
4 10
0 14

5-5
3-1
3-3
5-1
4-4
3-2
2-5
8-1

PT PJ PG PE PP

13 10
13 10
13 9
13 9
12 8
13 6
13 7
13 6
13 5
13 4
12 5
13 4
13 4
13 3
13 2
13 1

1 2
0 3
1 3
1 3
0 4
4 3
0 6
1 6
3 5
3 6
0 7
2 7
1 8
1 9
1 10
1 11

44-57
92-69
60-73
88-86
76-71
76-83
80-73

6-0
5-0
6-2
6-7
1-1
4-3
7-2
5-5

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ	

CB Esparreguera 		 11
CB Salou 		 11
Roser 		 11
SESE		 11
AD Torreforta		 11
CB Ciutat Vella		 11
CB Cantaires Tortosa 11
AEC Collblanc B		 10
CB Alpicat		 11
Lluïsos de Gràcia 		 11
Bàsquet Sant Boi		 11
Salle Reus		 10
CB Castellar 		 11
CB Viladecans		 11

CH Vila-seca
36 14 12 0 2
CP Bell-lloc
35 14 11 2 1
CN Reus Ploms 32 14 10 2 2
Igualada Hc
27 14 8 3 3
Ll-Llista Juneda 22 14 7 1 6
HC Sentmenat
21 14 7 1 6
CHP Sant Feliu
21 14 6 3 5
Caldes M.
19 14 5 4 5
PHC Sant Cugat 18 14 5 3 6
CP Calafell
17 14 5 2 7
HC Castellar
14 14 4 2 8
CHP Amposta
13 14 3 4 7
Mollet HC	
13 14 3 4 7
CH Ripollet
12 14 3 3 8
HC Valls
11 14 3 2 9
Cambrils CH
5 14 1 2 11

9
9
8
8
6
6
6
6
5
3
3
4
2
1

2
2
3
3
5
5
5
4
6
8
8
6
9
10

PT PJ PG PE PP

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 14 gener
Pepín Valls
10:30 benjamí G – Montcada CD
11:30 benjamí C – Can rull R. T. CFU
11:30 benjamí E – Sabadell FC
12:30 aleví A – Sabadell Nord CF
12:30 aleví D – Tibidabo TR
14:00 fem cadet inf – Sant Feliu
15:30 infantil D – Júnior FC
17:00 juvenil A – Mercantil CE
19:00 juvenil C – Sabadellenca UE
Partits a fora
10:15 	EF Montcada - aleví E
10:30 	EF Sabadell - prebenjamí C
10:30 	EF Sabadell - benjamí A
11:00 	Tibidabo TR - aleví C
11:30 	Sant Quirze - prebenjamí B
12:00 	Sabadell FC - benjamí D
12:00 	EF Montcada - cadet C
12:35 Bufalà CF - aleví B
12:45 	Sant Quirze - infantil C
17:00 	EF Sabadell - infantil A
DIUMENGE 15 gener
Pepín Valls
10:00 prebenjamí A – EF Sabadell
10:00 fem cadet inf – Puigreig CE
12:15 amateur A – Bellavista Milán
17:00 cadet A – Mirasol Baco
Partits a fora
08:00 	Ripollet CF - veterans
11:00 PB Castellbisbal - benjamí F
12:00 PB Ramon Llorens - juvenil B
12:00 	Castellbisbal UE - amateur B
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 14 gener
Pavelló Puigverd

BITLLES | SOCIAL

Domini absolut
del Colobrers
El club inicia l’any amb el lideratge absolut a la lliga
provincial de Barcelona, tant en categoria individual
com en equips. Carles Franch és el millor classificat en
el solo amb una mitjana de 79,50, pel davant de David
Cibeira (79,00) del Siuranenc d’Horta B i del seu company d’equip Xavi Romance (76,38). Jorge García és
setè i Fina Garcia ocupa la novena posició. En equips,
el Colobrers Blau és líder i el Colobrers ocupa la cinquena posició.
D’altra banda, aquest diumenge passat, les pistes
de bitlles de Colobrers van acollir la quarta jornada de
la lliga Social del Club Bitlles Colobrers, on el castellarenc José Perea del mateix club, va aconseguir el liderat de la prova, amb un punt de mitjana (75,669) més
que la segona classificada, Fina Garcia. || a.san andrés

09:00
10:30
16:30
18:00

mini fem – CB La Salle Horta
preinfantil – CB Sentmenat
cadet – CB Matadepera
sènior B – Bàsquet Sant Boi

Partits a fora
10:30 	CE Laietà – mini
10:30 	Creu Alta Sabadell - júnior
12:30 	Súria - premini
16:00 	Escola IPSI - cadet
DIUMENGE 15 gener
Pavelló Puigverd
09:00 cadet fem – CB Solsona
10:30 júnior fem – UE Sant Cugat
17:00 sots 21 – CEB Ronçana
19:00 sènior A – SESE
FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 14 gener
Pavelló Joaquim Blume

15:00 infantil A – Franciscans Sab.
16:30 aleví A – FS Lliça D’Amunt
19:00 juvenil B – Isur
Partits a fora
12:35 Franciscans Sab. - benjamí
16:00 	Alheña CE - cadet A
17:45 Grups Arrahona FSC - sènior B
18:45 	Sant Cugat FS - juvenil A
19:40 	Escola Pia - cadet B
DIUMENGE 15 gener
Pavelló Joaquim Blume
10:30 aleví B – Cerdanyola

BIKE-TRIAL | Campionat valencià

Rovira conquereix València
El biker s’imposa a la segona i última cursa del campionat
de la Comunitat Valenciana i es proclama vencedor
Alan Rovira va imposar-se a la segona i última cita de la temporada del campionat de la Comunitat Valenciana, en la prova celebrada a València, on el biker va participar en les zones
vermelles, una categoria pel davant de la que li toca per edat. El pilot de l’escola de trial ‘ElBixu’ va fer una primera volta a les cinc zones del circuit indoor, sense penalitzar cap peu, però
va saltar-se una porta de senyalització, sent penalitzat amb cinc punts, més un per temps.
A la segona volta, només marcava un peu per temps i amb 7 s’emportava la victòria per davant del seu rival Adrián García, que va lluitar la per la victòria de valent abans de caure.
L’Alan, que ja havia guanyat la primera prova a Picassent, es coronava també com a campió
de la Comunitat Valenciana. || a.san andrés

Partits a fora
12:00 	Isur - sènior A
17:30 	Sant Cugat FS - infantil B
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 14 gener
Pavelló Dani Pedrosa
16:00 infantil A – FC Martinenc
17:00 aleví B – CH Claret
18:15 aleví A – HC Sentmenat
20:00 sènior A – HC Valls
Partits a fora
11:00 Maristes - iniciació B
DIUMENGE 15 gener
Pavelló Dani Pedrosa
10:30 benjamí A - CHP Sant Feliu
11:45 infantil B – HC Sant Just
13:00 benjamí B – Cerdanyola
Partits a fora
09:00 	CH Mataró - iniciació A
19:30 	CHP Sant Feliu - sènior B
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Loteria de Nadal del Ball de
Gitanes de Castellar, al gimnàs de l’Emili Carles Tolrà
L’entitat Ball de Gitanes de Castellar
vol fer saber a la població de Castellar del Vallès que la Loteria de Nadal

Mandonguilles sorpresa,
una recepta divertida del
programa Quins fogons

2016 es cobrarà al gimnàs de l’escola Emili Carles Tolrà tots els divendres, fins a finals de febrer, de les 15
hores fins a les 21 hores. Tothom qui
hagi estat afortunat pot dirigir-s’hi.
Si algú es despistés, també podria
cobrar passada aquesta data.

Comencem el 2017 amb ganes de
passar-ho bé a la cuina. Les companyes de Quins fogons ens arriben

amb una proposta divertida i ben
bona que no us podeu deixar escapar, unes mandonguilles de peix amb
sorpresa d’ou de guatlla a l’interior. Si
voleu saber què ens preparen, no us
perdeu el vídeo al facebook de Quins
fogons i al web de L’Actual.cat.

“Són cançons que sorgeixen de l’emoció”
vocals, com si les veus fossin d’angelets. Vaig voler escollir un nom que
tingués a veure amb els nens. Ludos
vol dir joc. I Ludentium vol dir alegria o pati de joc dels nens. Primer,
la cançó tenia lletra però em costava
molt rimar les estrofes i vaig optar
per no posar-n’hi.

ENTREVISTA
SEBASTIÀ SOLEY
Músic
És un pianista peculiar, que toca
peces sense haver estudiat mai música. Ara treu el seu segon disc, ‘Ludentium’, un treball solidari on hi participa
el cor SOM·Night d’Espaiart

· Tenen partitura, les teves cançons?

Sí, però com que jo no sé escriure
música m’ajudo de la tecnologia. Un
teclat midi m’imprimeix la partitura. Jo no la necessito però si m’han
d’acompanyar músics o cor, sí que
fa falta, per anar a tempo. jo funciono amb la memòria dels dits. Quan
porto tantes hores, ja em surt mecànicament. No conec el nom de les
notes però ja no em cal pensar-hi. Per
exemple, podríem saber parlar molt
bé sense saber escriure, no? Doncs
això és el que em passa a mi.

Marina Antúnez

· Què és ‘Ludentium’?

És el meu segon disc, després de ‘La
poma i el piano de cua’, que estava
ple de cançons que havia fet ja feia
molt de temps, les tenia a les golfes
del meu cervell, i amb el disc vaig fer
net amb el meu passat. En aquest
segon treball hi ha una cançó dedicada als nens malalts de Sant Joan
De Déu, és un disc solidari.
· Per què l’has dedicat?
Doncs perquè fa cosa d’un any i mig
el meu fill Roger va tenir un xoc sèptic. Va estar ingressat a la UCI. Això
et fa plantejar la fragilitat de la vida,
ell se’n va sortir, però altres nens no
se’n sortiran. Per això vaig voler fer
una cosa solidària.
· Què hi trobarem, al segon disc?

Hi ha 10 cançons creades d’un any
ençà. Estan gravades en dos estudis. Una part, està fet a l’estudi de
‘La poma i el piano de cua’, a Barcelona, i l’altre als estudis Ten Production, de Sabadell. Ells m’han ajudat

· Què transmet la teva música?
Imatge promocional de Sebastià Soley per presentar el seu nou disc disc ‘Ludentium’. || cedida

a fer la producció de les cançons orquestrades.
· Parla’ns de l’experiència durant
la gravació.

Hi ha hagut gravacions de cançons
amb el piano en solitari, i s’han orquestrat a posteriori. I n’hi ha dues
que han sorgit improvisadament!

a tocar improvisadament. Van sortir dues melodies noves, la cançó número 2, que es diu ‘Le poême’ i que
s’acompanya d’un quartet de corda, i
la número 1, ‘Flor de maig’, que a més
va orquestrada. Vaig aprofitar tots
dos temes, un cop escurçats.

dascú entengui el que vulgui, que no
estigui condicionat. Són cançons que
sorgeixen des de l’emoció. En aquest
disc, hi ha títols en francès, anglès,
xinès, llatí, català i castellà.

· Se’t fa difícil posar nom a unes

‘Ludèntium’ és el nom del disc i
també el nom de la darrera cançó,
la número 10, que va dedicada als
infants malalts de Sant Joan de Déu
i que està cantada, en aquest cas sí,
pel cor SOM·Night d’Espaiart, però
sense lletra, només amb el so de les

cançons sense lletra?
· Què vols dir?

Sí! Improvisadament, ara t’ho explico [riu]. L’estudi de gravació on vaig
anar es lloga per hores, i em quedava
mitja hora sobrera i vaig començar

Molt! Sovint, se’m fa més difícil posar
noms als temes que no crear-los del
no res. Em costa perquè penso que
el nom pot determinar el tema de la
cançó, i en el meu cas, jo vull que ca-

· Per què el dics es titula ‘Ludèntium’?

És una música emotiva, que té a
veure amb les emocions. Te les pots
fer teves i et porten a un lloc determinat del teu interior. El tema va del
què vulguis. Moltes de les cançons
poden servir per bandes sonores de
documentals o pel·lícules, acompanyen molt bé una imatge. Són ideals
per escoltar a casa, tranquil·lament.
· Per què vas escollir el piano?

Per començar a tocar música, el
piano és més fàcil. La flauta també
és fàcil però no m’imagino un concert
d’una hora amb flauta! I la guitarra
necessita la tècnica dels dits. Actualment, ja preparo el tercer disc. I
toco el piano cinc dies per setmana
als hotels Joan Carles I i Miramar.
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COR SANT ESTEVE | 30 ANYS

L’OrfeoiTxiqui actua a Castellar
El cor d’infants ha estat convidat pel Cor Sant Esteve, que clou així el 30è aniversari

Cor de l’Orfeón Donostiarra OrfeoiTxiqui. || cedida

Marina Antúnez

El Cor Sant Esteve ha estat, aquest
passat 2016, celebrant els 30 anys de
l’entitat a través de diversos actes
programats, oberts a la població i de
caràcter lúdic. Aquest proper diumenge, 15 de gener, oferirà el darrer
dels actes commemoratius d’aquest
trentè aniversari.
La formació infantil de l’Orfeón Donostiarra OrfeoiTxiqui actuarà amb el Cor Sant Esteve a l’Església de Sant Esteve, a les 13 hores

, en un esdeveniment musical de
primera línia. La formació infantil
de l’Orfeón Donostiarra és un dels
conjunts corals més importants de
l’estat espanyol.
OrfeoiTxiqui es va fundar l’any
1988 amb l’objectiu d’assegurar la
continuïtat de l’Orfeón Donostiarra i seguir amb la labor iniciar al Taller de Música que també funciona
en el sí d’aquesta entitat. Està format per 122 cantaires, nens i nenes,
que tenen entre 8 i 14 anys. Posteriorment, molts formen part de l’OrfeoiGazte, fins als 18 anys.

Com a planter de l’Orfeón Donostiarra han interpretat, entre d’altres, la Tercera Simfonia de Mahler
amb la Filarmònica d’Israel, dirigida per ZubinMehta, i el Carmina
Burana. El cor infantil constitueix
el principal planter de l’Orfeón Donostiarra. La idea del cor és fomentar la música coral i la sensibilitat
musical des de la infantes, educar
les veus i ensenyar a gaudir amb la
música. Dos dies a la setmana, s’eduquen musicalment per convertir-se
en futurs cantaires.
Aquest cor infantil va ser el salt

als grans escenaris l’any 1998 amb la
interpretació de la Kantata 98 que va
tenir lloc al Velódromo de Anoeta, al
costat de 37 cors infantils més, on el cor
OrfeoiTxiqui es va estrenar amb l’obra
Jimmi Potxolo de Tomás Aragüés basada en textos de Bernardo Atxaga.
La presència de l’OrfeoiTxiqui
a Castellar del Vallès serà una ocasió
excepcional per poder gaudir d’una
formació musical infantil de nivell internacional. El Cor Sant Esteve, com
amfitrió de la coral basca, també interpretarà alguna peça amb els cantaires bascos.

cal gorina | acte

Presentació
d’un llibre de
Jaume Rodri
a Cal Gorina
Edicions del 1984 acaba de publicar Jesús busca Jesús, Crònica
d’una recerca perillosa, de Jaume
Rodri. El proper dijous 19, a les
20 hores, l’autor presenta el llibre a Cal Gorina. La pregunta
que es fa Jaume Rodri és la següent: Què passa en un país ocupat? Una pregunta que cal aplicar a l’home Jesús, que fa temps
que estudia.
Les seves vocacions van
des de l’home sempre disposat
a lluitar a favor de la llibertat del
nostre país, fins a l’artista plàstic, al cineasta, al polític - en el
sentit més noble de la paraula -,
al sociòleg i a l’escriptor.
En el llibre que acaba de
publicar, es troben plenament
implicats tots aquests homes. Un
dels valors importants d’aquesta
obra, un dels seus atractius evidents, és que cadascun d’aquests
homes hi aporta el punt de vista i
l’experiència corresponent.
La bibliografia de l’autor
demostra que l’interès per la figura de Jesús no és superficial.
Com el mateix text s’encarrega
d’anunciar en el subtítol, l’objectiu fonamental del llibre és
la “Crònica d’una recerca perillosa”. Jesús busca Jesús és una
crònica i una investigació , una
recerca de fons. Fins i tot, una
novel·la d’intriga. || m. a.

docsbarcelona del mes | cinema

La dolorosa realitat afganesa en la mirada d’un fotògraf
El DocsBarcelona
del Mes relata les
impressions de Louie
Palu a l’Afganistan

M. A.

Aquest divendres, a les 20 hores, es
projecta a l’Auditori Municipal del
DocsBarcelona del Mes Diaris de
Kandahar, una pel·lícula dirigida per
Devin Gallagher i protagonitzada pel
reporter i fotoperiodista Louie Palu.
El treball sorprèn pel seu realisme
visceral i ens mostra la guerra d’Afganistan com mai s’havia vist abans.
S’explica l’experiència de Louie Palu,
un reconegut fotògraf professional
amb una llarga trajectòria de més
de 24 anys darrera la càmera. Ha

estat guanyador de multitud
de premis internacionals, entre
els quals s’hi compta, el Pulitzer
Center On Crisis Reporting Grant.
L’obra de Palu és coneguda
pels seus projectes de llarga durada sobre temes socials i polítics. Ha cobert la guerra a Kandahar (Afganistan) des del 2006
fins al 2010 i ha realitzat diversos
curtmetratges sobre el conflicte.
Diaris de Kandahar és el
seu primer llargmetratge documental. La història de Louie
Palu és la d’un fotoperiodista
al front de combat a Kandahar,
al sud de l’Afganistan. A través
dels diaris que va escriure entre
el 2006 i el 2010 descobrim la
seva evolució psicològica enmig
d’una violència absurda, desconnectada de la realitat. Ell ha
experimentat la cruesa i la monotonia de la guerra en primera persona.

Imatge del documental ‘Diaris de Kandahar’. || l. palu

El documental mostra un punt
de vista inèdit, articulat sobre
la percepció de Palu, incapaç de
comprendre la brutal situació que
l’envolta i en conflicte permanent
amb la trivialitat de la seva vida
quina torna a Amèrica del Nord.
La Guerra d’Afganistan
s’inicia l’any 2001, després dels
atemptats de l’11-S, amb l’entrada de les tropes nord-americanes a territori afganès. Oficialment, un cop derrocat el règim
talibà del poder, la guerra s’acaba l’any 2014, quan se celebren
unes eleccions democràtiques i
l’administració americana traspassa totalment els assumptes
de seguretat al nou poder elegit.
Però a dia d’avui la violència encara perdura i continuen
els atemptats terroristes i enfrontaments entre l’exèrcit i les
milícies islamistes que encara
operen en bona part del país.

del 13 al 19 DE gener DE 2017
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La nit de més feina per als tres Reis d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar van rebre la clau per obrir les portes de totes les cases de la vila per deixar-hi els regals

Anna Parera

Els tres Reis Mags d’Orient van
omplir durant la tarda del cinc de
gener els carrers de la vila de llum,
música, caramels i, sobretot, d’il·
lusió per a tots els nens i nenes de
Castellar. Eren molts els castellarencs i castellarenques que es preparaven per veure passar Ses Majestats i demanar-los els darrers
desitjos abans de la Nit de Reis.
La comitiva reial va sortir,
com sempre, des de l’Espai Tolrà i
va anar fent camí fins a arribar al
passeig de la plaça Major on els tres
Reis van baixar de les seves carrosses per anar a adorar el nen Jesús
del Pessebre Vivent de Colònies i
Esplai Xiribec i fer-li ofrena de l’or,
l’encens i la mirra. Era un dels moments més emocionants per als infants de la vila que tenien l’oportunitat d’acostar-se a Ses Majestats i,
fins i tot, en alguns casos donar-los
la mà i parlar amb ells. En l’actual
era de les noves tecnologies tampoc van faltar els ja populars ‘selfies’ amb els tres Reis d’Orient que
es van prestar amablement a fer-se
fotos amb tothom qui ho demanava.
clau màgica

Després de l’adoració al nen Jesús,
els tres Reis es van dirigir tot seguit
a l’escenari de la plaça d’El Mirador on van rebre la clau màgica que
la Nit de Reis obre totes les portes
de les cases de la vila perquè ells
poguessin fer la seva tasca de portar obsequis i joguines a tots els
racons. “Aquest any no us demanarem moltes coses. Sobretot,
que ompliu les cases de Castellar amb molta joia i també amb
molta alegria”, els va demanar
Ignasi Giménez, l’alcalde de Castellar. “I evidentment amb algun
regal”, va afegir. A continuació, l’alcalde va voler recordar els infants
que aquesta Nit de Reis passaran
fred i gana i va encomanar als Reis
d’Orient que pensessin en ells i en
les seves famílies.
Seguidament, va cedir la pa-

raula al rei ros que va agrair la càlida benvinguda que van rebre a
Castellar. “Com cada any en una
nit tan màgica és per nosaltres
un plaer poder entrar a les vostres llars i deixar una mica d’il·
lusió”, assegurava Gaspar. El rei
ros va destacar també que no és
feina fàcil la seva tasca i per això va
demanar que totes les nenes i nens
estiguessin dormint ben d’hora.
Amb la clau a les mans, els
Reis van reprendre la marxa dalt
les carrosses per seguir el recorregut de la cavalcada fins a arribar
de nou a l’Espai Tolrà. Un cop finalitzada, va començar la seva tasca
més laboriosa de repartir els regals,
i potser també una mica de carbó, a
totes les llars castellarenques per
aquells que no s’havien portat del
tot bé durant el 2016.

carnaval | diumenge 15

près entre el carrers del Centre -on
hi haurà la torre del control del singular aeroport- i el carrer de les Bassetes. A més, hi haurà avions que els
veïns estan contruint i que estaran
instal·lats al mateix carrer.
Per aquest motiu, els veïns i comerciants demanen la col·laboració
de voluntaris per aquest diumenge
15 de gener a les 7.45 hores del matí
perquè ajudin en el trasllat d’aquests
avions que són en una nau del carrer
Terra Alta, 48 (polígon Can Carner)
a una altra nau situada al polígon del
Pla de la Bruguera.
De fet, és el sisè any que els
veïns i comerciants del carrer Major
transformen el carrer durant Carna-

Els veïns del
carrer Major
busquen
voluntaris
Enguany, els veïns i comerciants del
carrer Major convertiran la via en
un autèntic aeroport internacional
amb la seva terminal, la seva pista
d’aterratge, els pilots i les hostesses.
L’espectacular instal·lació es farà el
dissabte 25 de febrer en el tram com-

Capta aquest codi
QR per veure la
fotogaleria dels Reis

A la imatge de dalt,
els Rei Baltasar es fa
una ‘selfie’ amb unes
noies i a sota uns
nens saluden els Reis
al pas de la comitiva.
|| q. pascual

val amb la intenció de dotar-lo de més
vida en aquestes dates. El carrer ja
ha estat seu d’un espectacle de circ,
de l’Oest, s’hi han celebrat cinc casaments i ha estat un autèntic mar
de pirates amb embarcacions i tripulacions. Tots els comerciants del
carrer han col·laborat en la transformació de l’espai. El muntatge de
l’aeroport es farà el mateix dia 25 de
febrer al matí i estarà disposat fins a
les 14 h. El trànsit de vehicles estarà
tallat en aquest tram. Tot i això, els
vehicles que baixin pel carrer del General Boadella poden entrar pel carrer Església, seguir l’itinerari pel carrer Retir i Bassetes i enllaçar de nou
amb el carrer Major. || redacció

literatura | nova llibreria

La llibreria La Centraleta del
carrer Major obre les seves portes
Després de molts mesos d’obres, dilluns passat es va inaugurar La Centraleta, una llibreria que pretén esdevenir un nou punt de trobada per als
amants de la literatura. L’establiment, que es troba al carrer Major 29,
disposa de diverses sales i espais on es programaran tallers, xerrades i
presentacions de novetats editorials. A més, també s’ha habilitat un petit
espai de cafeteria. L’edifici que ocupa La Centraleta pertanyia a l’emblemàtica botiga Cal Pascuet. Abans, però, havia estat la centraleta de connexions telefòniques de Castellar i d’aquí prové el seu nom. També va ser
una de les primeres seus del Centre Excursionista de Castellar. En aquest
sentit, la Centraleta ha respectat algunes de les trets arquitectònics de
l’edifici. || redacció
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grup pessebrista de castellar | exposició

pessebre vivent | balanç

Els pessebres, encara oberts Creixen els visitants
Es poden seguir visitant tots el diumenges fins al 5 de febrer

Diorama de Joan Juni a l’exposició de pessebre del Grup Pessebrista. || J. juni

Grup Pessebrista de Castellar

Un dels diorames que podrem
veure,que té unes dimensions considerables de més de 1’90m d’alçada, és una reproducció fidel de l’interior de l’església de Sant Esteve

de Castellar del Vallès durant la
missa del gall. El cor que canta davant l’atenta mirada del públic és
l’escolania de l’església de Sant Esteve de l’any 1966.
Per construir aquet diorama
el Joan Juni a destinat mes de 600
hores i la Carme Altayó a fet mes

de 70 figures.
Per construir-lo s’han empleat diferents tècniques. La principal, és el treball del poliestirè extruit, que s’ha complementat amb
impressions de 3D de les cornises
i els bancs, que prèviament es van
escanejar, també del tall làser sobre
fusta per a la construcció del llums
amb la instal·lació posterior dels
led’s i unes de les reproduccions
més complicades, que és el sostre,
pel que s’han utilitzat nous materials tallats amb plotter.
L’exposició està tenint una altíssima afluència de públic, estem
superant amb escreix la de l’any
passat. Els dies laborables que han
estat oberts aquest dies en torn de
tarda també han estat aprofitats
per molts visitants de Castellar i de
molts altres indrets de Catalunya.
La repercussió que ha tingut
els mitjans audiovisuals com TV3,
Vallès Educa TV i diferents emissores de radio, han ajudat a la difusió
d’aquesta gran exposició que està
considerada una de les millors de
Catalunya. També a tingut difusió
en diferents mitjans escrits.
Tots els visitants destaquen la
gran qualitat de l’exposició i que cada
vegada ens superem. Prop d’un miler
d’escolars han participat també en
les visites promogudes per la Guia
didàctica de l’Ajuntament, diverses
entitats socials i de lleure educatiu
s’han acostat als pessebres com a
activitat d’aquests dies de Nadal.
Com cada any, els pessebres de
Castellar han rebut visites d’arreu
de Catalunya, d’Espanya i d’alguns
pessebristes de fora d’Espanya.

al Pessebre Vivent

Les tres representacions van atraure
2.400 espectadors a Sant Feliu
Enguany, els dies 18 i 26 de desembre de 2016 i el 7 de gener de 2017, els
veïns de Sant Feliu del Racó van protagonitzar, un any més, un Pessebre
Vivent ben lluït, amb escenes noves i amb la col·laboració de molta gent.
En total, segons l’organització, s’ha rebut la visita d’unes 2.400 persones.
La coordinadora del Pessebre Vivent de Sant Feliu, Isabel Ballester, apuntava que “aquesta és molt bona xifra, tenint en compte les
dates i que aquesta any hi ha hagut representació un dia menys que
en altres anys”. En el còmput global, el nombre d’assistents ha crescut
respecte el 2015.
Algunes de les escenes més ben valorades han estat les del forner,
els peixaters, el caganer, els tres reis,... “En general, tota la part del pessebre que es col·loca dintre de la rectoria, i és que les escenes queden molt boniques allà”, apunta Ballester.
Fent balanç del pessebre Vivent, hi ha alguns aspectes que s’intentaran millorar en properes edicions, com per exemple, l’infern: “Haurem de buscar-li un racó propi, lluny del camí de pas, un espai on els
figurants puguin escenificar l’escena, sense fer por, és clar”, afegeix
Ballester. || m.a.

Un dels participants del Pessebre Vivent d’enguany. || q. pascual

colònies i esplai | pastors cantaires

Xiribec i Xiripiga han atret 700 espectadors a l’Auditori
La representació dels
Pastors Cantaires de
l’Esplai Xiribec van
finalitzar diumenge
M.Antúnez

L’obra ‘Xiribec i Xiripiga, els pastors
cantaires de Betlem’ es va representar el diumenge passat a l’Auditori
Municipal, tancant els tres dies de representacions que enguany ha ofert
Colònies i Esplai Xiribec.
El balanç per part de l’entitat
és molt positiu, sumant uns 700 espectadors totals i valorant l’especial significat que ha tingut en aquesta ocasió la representació en motiu

del centenari de l’obra de Mossèn
Joan Abarcat.
El dia 26 de desembre hi va
haver 260 espectadors, el 3 de gener,
270, i 8 de gener, 180. “Estem molt
satifets, perquè hem tingut molt
bona acollida per part de la gent
que ha vingut, molta i que ha gaudit
de veritat”, explicava Gener Martí,
responsable de l’entitat.
Però no és tant la importància d’haver omplert d’Auditori sinó
també d’haver arribat al públic,
“d’haver transmès el missatge que
Colònies i Esplai vol donar amb la
representació nadalenca i haver
tingut la satisfacció d’haver celebrat el centenari”, reconeixia Martí.
Durant més de 30 anys, Colònies i Esplai Xiribec ha dut a terme,
de forma continuada, la representació dels Pastors Cantaires de mos-

El caganer de ‘Xiribec i Xiripiga, els pastors Cantaires de Betlem’. || q. pascual

sèn Abarcat. “Els vam recuperar
de l’oblit, els fèiem cada any, i després, els alternàvem amb els de
l’ETC, que finalment es van deixar de fer”.
Des d’aleshores, cada dos anys,
l’Esplai Xiribec representa altra vegada Xiribec i Xiripiga. “Enguany,
cal agraïr la gran feina de la Clara
Martí, que ha dirigit els joves cantaires, i tots sabem que no és fàcil
treballar amb adolescents”.
La representació ha anat acompanyada d’altres elements d’especial
interès, com són l’exposició amb fotografies i noms dels actors i actrius
que han format part dels pastorets
durant aquests 30 anys, “prop de
700 persones”, i l’edició d’un conte
de Nadal a l’entorn del Xiribec i la
Xiripiga, “que té un valor simbòlic
en motiu del centenari”. || m.a.
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publicitat

Enchanté!
Divinas

Ds. 21/01 – 20.30 h
Amb el suport de:

Reserva d’entrades i abonaments:
www.castellarvalles.cat/reservesteatreimusica

25

del 13 al 19 DE gener DE 2017

cultura
cal calissó | actes de gener

sonaswing | cursos

Cal Calissó arrenca el 2017 amb
una exposició i un concert

SonaSwing obre els
balls d’aquest any

Dissabte ens visita Sin Noticias de Alicia i diumenge s’obre una exposició

Una de les il·lustracions de Pedro Giménez, que exposa tot el gener a Cal Calissó. || p. g.

Marina Antúnez

Dissabte 14, a les 22 hores, Cal Calissó oferirà un concert amb el grup Sin
Noticias de Alicia, una formació que
compta amb un component castellarenc, Jon Ormaetxea (baixos i cors).
A més, Juanka González (voz, guitarra i composició), Pascu Gallego (guitarra i cors) i Ferran Llobet (bateria).
Sin noticias de Alicia són una
banda de pop/rock de Sabadell que
canta lletres rudes, senzilles, sense

vergonya i divertides, que busquen
connectar amb la gent. El seu primer disc es diu ‘Con la suerte en los
tacones’. Beuen de les influències
musicals de Bruce Springsteen, Tom
Petty and the Heartbreakers, Mana,
Queen, Muse, Pereza i Stereophonics, entre altres.
Cal Calissó també té previst engegar Jam sessions els divendres i
cada segon diumenge de mes hi haurà
vermut amb ball i música a les 12 h,
amb SonaSwing.
D’altra banda, diumenge

també inauguren una exposició d’il·
lustracions. Es tracta d’un treball
de Pedro Giménez (Pet de Pan) titulat ‘Lugares y acontecimientos’.
Giménez (1967) és dissenyador i il·
lustrador.
Els seus primers passos en el
món del dibuix van començar cursant els estudis com a delineant de la
construcció. D’aquí, la seva fascinació
per les ciutats i edificis impossibles,
que tal vegada siguin el resultat d’un
futur o la consecució d’un somni que
es fa realitat sobre el paper.
Els seus dibuixos estan envoltats d’incògnites, de camins traçats
a l’atzar amb viatges insospitats. “Bé
se sap quan comencen però mai
quan s’acaben”, diu el mateix Pedro
Giménez.
És un treball que neix del subconscient, que parteix sense una idea
preconcebuda, i el seu resultat podria ser fruit de la casualitat o d’una
força interior enginyada i entrellaçada entre el sentiment i la ment, a esquenes mateix de l’autor. L’exposició
es podrà visitar fins al 31 de gener.
Actualment, Giménez dirigeix
Rango-estudio, un estudi de comunicació i difusió cultural en l’àmbit geogràfic del Vallès, una agència creativa i de publicitat especialitzada en
projectes d’identitat (branding), direcció d’art, editorial, disseny web
il·lustració, creació artística, gestió
d’impremta i distribució i repartiment de publicitat en petit format.

L’entitat SonaSwing inicia el 2017
amb els horaris dels cursos qu es
duran a terme fins al mes de juny.
Aquest mes de gener, amb l’afegit d’un intensiu. Els dies 9, 13,
16 i 20, de 20 a 22 hores, tindrà
lloc aquest curs a la Sala Blava
de l’Espai Tolrà i tindrà un preu
de 35 euros.
A partir del 23 de gener, ja
es reprendran els cursos regulars de swing, amb un total de
10 classes.
Enguany, es farà un curs de
solo swing / blues amb la professora Sara Toro. Es tracta de ball
individual amb passos de jazzsteps i de solo blues que tindrà lloc
els dilluns, de 19.30 a 20.30 hores.
El curs regular de lindyhop - nivell 2 s’iniciarà i tindrà lloc els

dilluns, de 20.30 a 21.30 hores.
Seguiran, com l’any anterior, la
professora Sara Toro, i s’incorpora Pau Fuster, professor també
d’alt nivell.
El curs regular de lindyhopnivell avançat tindrà lloc els dilluns, de 21.30 a 22.30 hores,
també amb Sara Toro i Pau Fuster. El preu del curs trimestral
és de 60 euros. Dos cursos, solo
swing / blues i lindyhop tenen un
preu especial de 95 euros. Per
apuntar-se, cal posar-se en contacte amb l’entitat a través del telèfon 677372282 o via whatsapp.
SonaSwing és una entitat
castellarenca creada al 2013 i
dedicada a l’aprenentatge del
ball lindyhop, swing, blues i algunes de les seves variants. || m.a.

Ball swing de SonaSwing a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. || cedida

Vols sortir
a l’agenda
d’activitats
de l’actual
i del web
municipal?

Qui hi pot sortir?

Entitats, centres educatius, partits polítics i
altres ens, col·lectius i/o privats

Què hi pot sortir?

Activitats sense ànim de lucre obertes a tota
la població que es facin a Castellar (indicant
títol, dia, hora, lloc i organització). En cas
que no hi hagi prou espai, es referenciarà la
pàgina de L’Actual o el web on consultar el
programa d’activitats complet.

Com ho pots fer?

Omplint el formulari que trobaràs a www.
castellarvalles.cat/formulariagenda. Pots
enviar la informació d’un acte puntual o
d’una programació d’actes.

Quan ho has de fer?

La data límit d’enviament per poder
aparèixer a L’Actual és el dimarts (tres dies
abans de la publicació del setmanari).
En el cas del web municipal, no hi ha límit.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Les xerrades de l’Arxiu d’Història
Dijous 19 · 19.30 h
Dijous vinent tindrà lloc a la Sala
d’Actes d’El Mirador una nova cita
amb “Les Xerrades de l’Arxiu d’Història: Cultura, Patrimoni i Història de
Castellar”. En aquesta ocasió, la sessió servirà per parlar sobre Els arxius
privats de Castellar de l’Arxiu d’Història de Castellar. La xerrada anirà
a càrrec de Roger Rocavert, arxiver de l’Arxiu d’Història de Castellar.
L’arxiver parlarà sobre el projecte
que està duent a terme l’Arxiu d’Història de digitalització d’arxius privats
i patrimoni documental relacionat
amb la història de Castellar.

agenda

66a Exposició de pessebres de la Capella
de Montserrat: “Pessebres i Nadales”
Fins al 5 de febrer, dg. d’11.30 a 13.30 h i
de 17 a 20 h;
Capella de Montserrat
Org.: Grup Pessebrista Capella de Montserrat
Pessebres de Sant Feliu del Racó
15 de gener, de 12 a 14 h
“Ca la Pepeta” (pl. Dr. Puig, 2)
Organització: Associació Pessebrista de
Sant Feliu del Racó
“Llocs i esdeveniments”, de Pedro
Giménez
Fins al 31 de gener, en horari d’obertura
de l’equipament
Lloc: Cal Calissó
Organització: Cal Calissó

del 13 al 22 de gener de 2017

DIVENDRES 13

DIUMENGE 15

DIJOUS 19

DIVENDRES 20

20 h · PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes:
Diaris de Kandahar
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, L’Aula i CCCV

12 h i 16.30 h · CINEMA
Vaiana
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

19.30 · CONFERÈNCIA
Les xerrades de l’Arxiu d’Història:
Cultura, Patrimoni i Història
de Castellar: “Els arxius
privats de Castellar de l’Arxiu
d’Història de Castellar”
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Arxiu d’Història de Castellar

17.30 h · PROPOSTA
1a Trobada d’infants amb el
passaport de lectura acabat
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DISSABTE 14
11.30 h · INFANTIL
Once Upon a Time. L’Hora del
Conte en anglès
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Idiomes Castellar i
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Col·laboració: Biblioteca Municipal
Antoni Tort
22 h · MÚSICA
Concert de Sin Noticias de Alicia
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó
22.30 h · BALL
Nit de ball amb Musical Platinum
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

12 h · INAUGURACIÓ
Exposició “Llocs i esdeveniments”, de Pedro Giménez
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó
13 h · CONCERT
Concert especial 30 anys de Cor
Sant Esteve amb el Cor Infantil de
l’Orfeón Donostiarra
Església de Sant Esteve
Organització: Cor Sant Esteve
18 h · BALL
Ball amb Xarop de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 h · CINEMA
Julieta
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

DIMECRES 18
9.30 h · PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut
10 h · PROPOSTA
Sessió informativa del programa
Joves per l’Ocupació
Servei Local d’Ocupació
(c. Portugal, 2, Espai Tolrà)
Organització: CCVOC i Ajuntament

20 h · PRESENTACIÓ
Presentació del llibre:
Jesús busca Jesús. Crònica d’una
recerca perillosa
Associació Cal Gorina
Organització: Biblioteca Antoni Tort
i Cal Gorina
De 20 a 00 h · PROPOSTA
Afterwork a Cal Calissó, amb DJ
Albert “Time after time”: 80’s hits
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó
21 h · CONFERÈNCIA
Escola de Pares i Mares:
“Autonomia, ajudem a créixer els
nostres fills i filles”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
(entrada per la pl. Major, al costat
del casal d’avis)
Organització: Ajuntament

21 h · CINEMA
Cinefòrum: Regreso a casa
Auditori Municipal
Organització: CCCV

DISSABTE 21
18 h · BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
20.30 h · MÚSICA
Enchanté, amb Divinas
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
Col·laboració: Generalitat de
Catalunya i Diputació de Barcelona

DIUMENGE 22
12 h · PROPOSTA
Vermut Swing
Cal Calissó
Organització: Cal Calissó
12 h · TEATRE
Oh-tel!
Auditori Municipal
Organització: TEB Vallès
16.30 h i 18.45 h · CINEMA D’ESTRENA
Villaviciosa de al lado
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h · BALL
Ball amb el grup Loren
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

Què és un adult? Un nen inflat per l’edat

Simone de Beauvoir

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

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

ADOPTA’M

DIVENDRES 13
ROS
DISSABTE 14
PERMANYER
DIUMENGE 15
PERMANYER
DILLUNS 16	VILÀ
DIMARTS 17
EUROPA
DIMECRES 18	VICENTE
DIJOUS 19	YANGÜELA
DIVENDRES 20
CASANOVAS
DISSABTE 21
ROS
DIUMENGE 22
ROS

NANI

Edat: desconeguda

Raça: X · Pèl: curt · Sexe: femella
En adopció des de juny de 2015

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71

Instrucció militar al pati dels Escolapis, 1936

Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2

TINO

Durant la guerra civil, periòdicament, s’anaren mobilitzant lleves d’homes en edat militar. Al carrer
Fancesc Layret, cantonada Dr. Pujol, (parcialment obert i alineat, acabava en una porta de barri que
donava a un camp), al costat de la capella, hi havia el pati gran dels Escolapis, on hi veiem un grup de
veïns de Castellar fent instrucció, dirigits per l’home que porta corbata. Els fusells sembla que siguin
imitacions, potser de fusta. Hi reconeixem Ramon Rusiñol, Pepito Clusellas i, amb dubtes, Llorenç Ferrer. || fons: jaume Juliana i Cabré || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

Edat: desconeguda

Raça: X · Pèl: mig · Sexe: mascle
En adopció des de setembre de 2015

INSTAGRAM · @lactual

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

@terracota1975
Rei Ros

@enid77
Parc de l’Espanya Industrial

@jordisanchis
Xitxarel·lo

ENZO

Edat: desconeguda

Raça: X · Pèl: curt · Sexe: mascle
En adopció des d’octubre de 2015

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

SÓC A CALDES ANIMAL
666 526 181 · Ctra. C-59, km. 15 · Caldes M.
a/e: caldesanimal@caldesanimal.org
Més animals per adoptar a:
www.facebook.com/adoptamcastellar

Diumenge d’estrena • Auditori Municipal
15 de gener

www.castellarvalles.cat

Vaiana

Julieta

ANIMACIÓ
Versió doblada al
català · 2016
Durada: 113 min
País: Estats Units
Direcció:
John Musker, Ron
Clements, Don Hall,
Chris Williams

DRAMA
Versió original
(castellà) • 2016
Durada: 96 min
País: Espanya
Director: Pedro
Almodóvar
Repartiment: Emma
Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma
Cuesta, Darío Grandinetti, Rossy de Palma,
Michelle Jenner,...

12.00 h i 16.30 h

18.45 h

Sinopsi: La història es desenvolupa fa dos mil·lennis en unes
illes del sud del Pacífic. La protagonista és Vaiana Waialiki,
una jove que desitja explorar el món navegant per l’oceà. Ella
és l’única filla d’un important capità que pertany a una família amb diverses generacions de marins.

Sinopsi: Una història de dones sobre el dolor, la culpa i la pèrdua. La darrera pel·lícula del director manxec, protagonitzada
per Emma Suárez i Adriana Ugarte, ha rebut set nominacions
als Premis Goya i ha estat la candidata espanyola a l’Oscar de
parla no anglesa.

PRÒXIMAMENT

Villaviciosa
de al lado

Bridget
Jones’ Baby

COMÈDIA
Versió original (castellà)

COMÈDIA
Versió doblada (castellà)

Dg. 22 de gener
16.30 h i 18.45 h

Dg. 29 de gener
18.45 h
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la contra
q. pascual

Eloi Creus
Filòleg clàssic i professor de la UB

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Tossut
Un defecte que no pots dominar?
Molt susceptible
Una persona que admires?
Carles Riba
Un autor clàssic?
Èsquil
Quin plat t’agrada més?
Els llacets (farfalle) que em faig jo mateix
Un color
Verd
Un llibre?
‘La inútil ofrena’ de Josep Carner
Una música?
Mahler i Bruce Springsteen
Una sèrie?
‘Westworld’
Una ciutat?
Roma
Una passió?
La llengua i la música

”La literatura clàssica
és la base de tota la
literatura occidental
Amb només 23 anys, ha esdevingut professor a
la Universitat de Barcelona d’una carrera minoritària però fonamental per entendre d’on ve la
cultura d’occident, la Grècia clàssica i llatina
Marina Antúnez

· Des de quan t’interessen les
lletres?

Quan era petit, jo no volia dedicar-me
a les lletres. És clar que, a casa, vaig
mamar molta literatura i a mi sempre
m’han atret les històries dels grecs i
els llatins. Vaig començar el batxillerat sociecònomic, tot i que de seguida
em vaig passar a l’humanístic. Com
que a la societat les lletres estan mal
vistes, no m’atrevia a triar-les. La professora de llatí que vaig tenir a l’institut em va encantar i, tot i que el grec no
s’oferia, a la universitat vaig optar per
filologia clàssica, especialitzant-me en
grec. Vaja, que he acabat fent tot allò
que no semblava que hagués de passar.
· Què s’estudia a filologia clàssica i a on?

Com a tal, la carrera només es fa a la
Universitat de Barcelona, però també

“

hi ha estudis clàssics a la Universitat
Autònoma de Barcelona. Cada any, hi
ha entre 30 i 40 matriculats a la UB
i entre 20 i 30 a la UAB. De totes les
filologies, la clàssica és la més antiga. El corpus de textos amb què treballem nosaltres està tancat des de
fa anys. Per tant, l’objecte d’estudi
és limitat, però encara hi ha matèria
sense estudiar, sobretot, d’autors menors. És clar que el fet que nosaltres
ajudem a entendre més Homer o Èsquil no canviarà la vida de ningú i, en
canvi, que els metges descobreixin la
vacuna de la sida, sí, però és important dedicar temps a les humanitats
per saber d’on venim i per desenvolupar un pensament crític propi. La
filologia clàssica es dedica, bàsicament, a l’edició de textos antics i l’estudi d’aquests textos. La literatura
clàssica és la base de tota la literatura occidental. Sense ella, no s’entén Shakespeare, Petrarca ni Dante,
ni bona part dels autors moderns.

· I es convoquen beques, en el
vostre àmbit de treball?

· I creus que són importants, els
cors d’una comèdia?

Poquíssimes. Aquest any, el Ministeri n’ha concedit 74 per a tot l’Estat
i per a totes les filologies (anglesa,
francesa, catalana, clàssica, hispàniques) i filosofia. Jo he estat molt
afortunat, me n’han concedit una.
La Generalitat també en concedeix
alguna, però només de tres anys.

Els cors, a Atenes, tenien molta importància, De fet, el teatre antic té
un origen coral. Estudio la funció
d’aquests cors, que avui dia sovint
queden suprimits a l’escena. Investigo d’on venen, quin sentit tenen, intento demostrar que els cors tenen
a veure amb l’acció dramàtica. Els
fragments corals, tant de la tragèdia com de la comèdia, imiten la lírica coral arcaica que el públic atenès
reconeixia. A nosaltres, els cors ens
ajuden a comprendre el text del tot.

· I com l’aprofites, la beca?

Estic fent una tesi sobre Aristòfanes, el comediògraf. Com que ja s’ha
treballat molt vaig plantejar-me si
tenia sentit seguir amb aquest gran
autor, i sí! El teatre clàssic, i en especial la comèdia, és un dels fenòmens
que menys s’entén de la literatura
grega antiga. Jo parteixo dels textos d’Aristòfanes però no per criticar-los sencers -això ja s’ha fet molt
-, sinó que el meu tema és l’estudi
dels passatges corals de les comèdies d’aquest autor.

· Quin aspecte de la filologia clàssica t’interessa més?

M’interessa el teatre com a estudi
antropològic i religiós, el teatre grec
devia ser més semblant a una missa
que no al teatre d’avui. Però el que
a mi m’agradaria, sobretot, és dedicar-me a la traducció de teatre.
De fet, quan sigui doctor vull dedi-

car-m’hi plenament. I no només de
poetes clàssics sinó també d’autors
moderns. Els sento més pròxims i els
entenc més bé. La literatura italiana i
catalana de tots els temps em fascina.
· També ets professor?

M’encanta la docència. Ara sóc professor a la Universitat de Barcelona i gaudeixo molt amb la professió.
M’agradaria continuar ensenyant i,
alhora, traduint. Traduir és un acte
de creació i m’entusiasma.
· A Castellar, també se’t coneix
per la faceta d’actor...

Sempre he estat molt pallasso. A primer de batxillerat vaig començar a
l’ETC i encara hi continuo. Al mes de
maig estrenem a l’Ateneu ‘Les dones
d’Argos’ que he adaptat i dirigit. Reconec que fer teatre m’ha anat molt
bé per poder ser més bon professor;
a classe, interpreto un personatge i
deixo de ser l’Eloi.

