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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
actualitat | p 05

L’Obra Social Benèfica (OSB)
commemora els seus 90 anys
Una exposició itinerant servirà per recordar la història
de la institució que acaba de fer el relleu en la direcció:
Maria José Casas ha donat pas a Eulàlia Vilarasau

POLÍTICA | p 02

Una tardor
reivindicativa
Els actes del primer aniversari
del referèndum de l’1-O van
tenir mig miler de participants
Durant el sopar popular, fet a la plaça d’El Mirador, es van donar els premis del concurs d’Instagram sobre l’1-O. A la imatge, una de les guanyadores puja a l’escenari amb un cartell reclamant la llibertat dels presos. || q. pascual
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el tema de la setmana

política

1 d’Octubre: efemèride i reivindicació
Castellar va organitzar diversos actes al llarg de diumenge passat per commemorar el primer aniversari del referèndum

G.P./R.G.

Un any després de l’1 d’Octubre, Castellar rememora què va simbolitzar el
dia en què set col·legis electorals a la
vila, i més de dos milers arreu de Catalunya, van omplir-se de gent disposada a exercir el seu dret a decidir. Tot
i l’amenaça real d’una intervenció al
Mestre Pla, a l’IES Castellar, a l’Emili
Carles Tolrà, al Pavelló Dani Pedrosa,
al Joan Blanquer i a l’Escola de Sant
Feliu del Racó arribaven imatges esgarrifoses de les càrregues policials.
Els diferents actes que s’han organitzat al llarg del cap de setmana, però,
no només tenen valor com a efemèride, com a record històric a preservar.
També són un exercici de reivindicació de cara a l’horitzó polític.
La commemoració va arrencar
el matí de diumenge a Sant Feliu del
Racó, a les 10h, amb una xocolatada
a les Antigues Escoles. A la tarda, la
mobilització es va traslladar als diferents col·legis electorals, on una Marxa
Popular culminava amb la penjada de
plaques commemoratives de l’1 d’octubre, on es llegia: “Aquí vam votar, aquí
vam guanyar”. Segons l’organització,
aproximadament 300 persones van
seguir l’acte pels carrers de Castellar.
La Marxa Popular va arribar el
vespre a la Plaça del Mirador, on es va
oferir la lectura del Manifest de l’Assemblea 1 d’octubre, abans de començar el Sopar Popular. Al voltant de 400
persones van inscriure-s’hi i un centenar més van emportar-se el sopar de
casa, segons quantifiquen diverses
fonts organitzadores.
Durant l’àpat, el grup “Els Collons del Pare Rababa” va oferir una
actuació musical, amb cançons reivindicatives, entre les quals, peces de
Quico Pi de la Serra. Com a cloenda, es
van enlairar set globus grocs, mentre
els assistents clamaven “Llibertat!”.
Van protagonitzar l’acte simbòlic diferents infants, com a símbol d’esperança, acompanyats de bombers, a qui es
va agrair “el seu compromís i la seva
valentia”. De forma improvisada, com
a cloenda, els assistents van aixecar-se
per entonar l’himne de Catalunya.
D’altra banda, la Comissió del
Concurs de l’1 d’Octubre Castellar va
premiar, també diumenge al vespre,
quatre fotografies d’entre les 400 recollides. Els guanyadors són Marina
Muntada, Lluis Romeu, Mercè Esteban i Sara Martií seleccionats per un
jurat format per Anisha Colldeforns,
Quim Pascual i Jose Vila Hosta.
El premi va consistir en el llibre
‘Dies que duraran anys’, del fotoperiodista Jordi Borràs, i la foto guanyadora emmarcada.

La Marxa Popular que recorria els diferents col·legis que van ser seu electoral de l’1 d’octubre, al seu pas pels Pedrissos després de passar per l’INS Castellar. || Q. PASCUAL

de les formacions polítiques Junts per
Castellar, ERC, la CUP i Decidim, que
ofereixen valoracions de l’acte.
“Actes com els d’avui ens ensenyen que tenim un poble viu, que
batega, capaç de convocar 300 persones per una cercavila –entitats,
grallers, gegants, bombers...– i un
sopar amb una convocatòria que
s’apropava a les 500 persones”, declarava Pau Castellví, alcaldable per
Junts per Castellar. “Un poble com
aquest pot fer qualsevol cosa que
es proposi. I això m’il·lusiona moltíssim perquè el que tenim al davant és un gran repte, com a poble
i a nivell de país”, afegia.

Per altra banda, Rafa Homet,
d’ERC Castellar, respecte a la commemoració apuntava que “ha estat
tot un èxit de participació i de reviure aquest moment: va ser un dia
molt emocionant, en el sentit de
passar per totes les emocions possibles, de l’alegria al pànic i de l’estrès i les paranoies a les emocions i
les abraçades”.
Paral·lelament, Marc Serrà, de
la CUP, subratlla que la commemoració no té un tarannà celebratiu: “Nosaltres no considerem que hàgim de
celebrar res, considerem que hem
de reivindicar la gran mobilització ciutadana, la gran autoorganit-

zació, l’empoderament popular”. I
rebla: “Ha de ser un dia per recordar
sobretot que un poble unit no es pot
vèncer. Aquest dia serveix per reivindicar que es compleixi el mandat popular que va sortir d’aquelles urnes”.
En nom de Decidim Castellar,
que també va participar en la commemoració, Xavi Alavedra expressa que l’1 d’octubre “simbolitza un
moviment popular autoorganitzat, que lluita per les llibertats individuals, els drets fonamentals i
pel dret a decidir del poble”. Respecte a la jornada, assegura que “la
comissió de l’1 d’Octubre ha fet una

valoracions dels organitzadors

La commemoració de l’1 d’octubre ha
estat organitzada conjuntament per diverses comissions ciutadanes, formades per entitats de la vila i persones a
títol individual, a més de la implicació
dels CDR i de l’ANC Castellar. També

El sopar popular que culminava els actes de diumenge va aplegar unes 500 persones a la plaça d’El Mirador. || Q. PASCUAL

feina impecable per organitzar activitats durant tot un dia per commemorar i seguir lluitant”, a més
de valorar molt positivament l’assistència a la cercavila i al sopar: “Es va
aconseguir aglutinar moltes persones que ens vam trobar a les escoles electorals”.
record i reflexió a l’auditori

L’Auditori Municipal Miquel Pont va
viure la tarda de dilluns passat la sessió de cloenda del primer aniversari
de la celebració del referèndum sobiranista, una programació d’actes que
va organitzar l’Assemblea de l’1-O de
Castellar i que van arrencar diumenge
passat. La sala gran d’El Mirador es
van projectar dos documentals: l’1-O
a Castellar i El relato de lo inexistente.
Després de la projecció dels dos
documentals, va tenir lloc un debat
entre els membres del públic, que van
aportar les seves experiències sobre
com es va desenvolupar el referèndum a la vila, i també els seus dubtes
i visions de l’actual escenari polític i el
futur del país.
D’altra banda, cal destacar que
Gabi Ruiz va ser l’encarregat de posar
veu al manifest que va elaborar l’organització, un text que entre altres qüestions va remarcar que “la sobirania
del poble sempre podrà fer front a
qualsevol intent de reprimir-la”
Finalment, el text defensava la
legitimitat del referèndum i el fet de
trobar una solució democràtica al conflicte, i, “si la majoria del poble de Catalunya ho desitja, fer efectiva la República Catalana”.
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via pública
manteniment | reformes

L’Ajuntament renova la senyalització del municipi
Els treballs milloraran
l’actual sistema
de senyalització
orientativa adreçada
al vehicle privat

“Cal tenir en compte que amb
la reforma de la plaça Major i la posada en marxa de carrers restringits
al trànsit a L’Illa del Centre, part de
la senyalització existent havia quedat obsoleta”, afirma González.
retirada de cartells

Planificació, Pepe Gonzàlez, “l’execució d’aquest projecte permetrà
posar al dia tota la senyalització
del municipi d’acord amb nous criteris d’orientació que s’han establert”. Així, i per tal de disposar d’una
senyalització eficaç, s’han definit uns
itineraris des de tres orígens diferen-

ciats, la carretera de Sabadell, la carretera de Sentmenat i les carreteres
de Sant Llorenç Savall i Terrassa, cap
als principals pols d’interès. També
s’han establert uns itineraris de sortida del nucli urbà, concretament des
dels equipaments principals a les diferents carreteres.

Els treballs que es duran a terme en les
properes setmanes inclouen la retirada de senyals que han caducat, a causa
de les modificacions de trànsit o perquè fan referència a equipaments que
ja no existeixen. També s’eliminaran
aquells senyals d’equipaments o instal·
lacions d’ús més local que s’han considerat prescindibles.
Així mateix, es farà una tasca
de reaprofitament de senyals en bon
estat per tal que es puguin reutilitzar una vegada s’hi hagin col·locat
lames noves. Alhora, es faran diferents obres d’adequació de paviments i voreres, se substituiran ancoratges en mal estat i s’instal·laran
nous suports d’acord amb els itineraris establerts. En total s’actuarà a uns
150 punts concrets de senyalització.
L’execució del projecte de senyalització, que està previst que finalitzi el
mes de febrer, anirà a càrrec de l’empresa Chaper SL i tindrà un cost d’execució de 48.400 euros.

territori | SANT FELIU

terme al llarg d’aquest mes d’octubre, també inclouran la connexió de la plaça del Dr. Puig amb el
Centre Feliuenc.
D’una banda, les obres als dos
carrers suposaran una millora dels
serveis i del paviment, amb un tractament d’aglomerat asfàltic acolorit. Els vials, d’uns quatre metres
d’amplada, continuaran sent de
plataforma única.
D’altra banda, es remodelarà
la plataforma de connexió entre la
plaça del Doctor Puig, on hi ha situada l’església de Sant Feliu del
Racó, i l’edifici històric del Centre
Feliuenc, a l’inici del carrer de La

Mola. L’objectiu és pacificar el trànsit i guanyar espai per als vianants.
L’actuació anirà a càrrec de
Rogasa Construcciones y Contratas SAU i suposaran una inversió
d’uns 180.000 euros.
Aquesta no és l’única actuació que es farà aquest trimestre a
Sant Feliu del Racó i a les urbanitzacions de la vila, ja que la Regidoria de Manteniment ha previst un
nou paquet d’actuació de millora
de la vialitat per un valor total de
316.000 euros. En aquest cas, les
obres incidiran en la reparació de
voreres i de diversos trams d’asfaltat. || Redacció

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès
va començar la setmana passada l’execució d’un projecte d’adequació de la
senyalització urbana del municipi. Els
treballs permetran actualitzar i millorar l’actual sistema de senyalització
orientativa adreçada al vehicle privat,
molt especialment a les persones visitants de fora de la vila.
Un dels objectius principals
d’aquesta actuació és orientar el trànsit de pas dins el municipi, per tal que
es pugui millorar la qualitat de vida
dels vilatans reduint el volum de circulació pel centre urbà. D’aquesta
manera, es pretén disminuir les emissions de gasos contaminants i la contaminació acústica, a més de millorar
la seguretat viària.
El projecte de senyalització
també té com a finalitat bàsica guiar

Els treballs
inclouen la retirada
de senyals que
han caducat.
|| Aj. Castellar

els visitants cap a les zones d’aparcament i els equipaments i serveis que
més poden utilitzar, com ara l’Ajuntament, el Jutjat de Pau, la Policia Local,
el cementiri i el tanatori, els polígons
industrials o les instal·lacions esportives, entre d’altres.
Segons ha apuntat el regidor de

Obres de millora
a carrers del
nucli antic

Els treballs es faran durant l’octubre || AJ. CASTELLAR

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat aquesta setmana
una actuació al nucli antic de Sant
Feliu del Racó que comportarà la
reforma dels carrers de la Verge
de Montserrat i de la Font del Darrera. Els treballs, que es duran a
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formació i lleure

L’AULA | INAUGURACIÓ

Tornada a l’escola de L’Aula de Castellar

esc.nova 21 | projecció

Documental sobre el
futur de l’educació

David Paloma va
inaugurar el curs
amb una conferència
sobre Pompeu Fabra

La Sala d’Actes d’El Mirador acollirà dimarts vinent, 9 d’octubre, a
les 20 hores, la projecció de Most
Likely To Succeed (Més probabilitats d’èxit), un documental que vol
fer reflexionar sobre l’actual model
educatiu per tal de plantejar-ne un
de nou i avançar en la seva construcció. L’activitat, organitzada per l’Escola El Sol i La Lluna i l’Ajuntament,
es porta a terme en el marc de l’Escola Nova 21, una aliança que pretén contribuir que la societat prengui consciència sobre la necessitat
de transformar el sistema educatiu
català. || redacció

Rocío Gómez

L’Auditori va acollir dimarts passat
l’acte inaugural del nou curs de L’Aula d’Extensió Universitària de Castellar. La sessió va arrencar amb un
merescut homenatge a tres de les sòcies més veteranes de l’entitat, que
pentinen més de 90 anys, i que encara s’engresquen a participar activament a cadascuna de les propostes
de l’associació. Les tres sòcies, símbol de l’envelliment actiu i de l’amor
pel coneixement, van rebre dalt de
l’escenari un ram de flors i un emblema de L’Aula.
Enguany, la nova temporada de
l’entitat comença amb una junta renovada que presideix Anton Carbonell.
Carbonell va adreçar unes paraules
als socis i sòcies que omplien la sala
gran d’El Mirador, en què va destacar “la il·lusió” amb què treballa el
nou equip, “seguint la bona feina
feta per la junta anterior”, per tal
de dissenyar un programa d’activitats “engrescador”.
D’altra banda, el president de
l’entitat va repassar la programació
del primer trimestre que portarà a
Castellar conferenciants com Lídia
Heredia, Sergi Belbel o Míriam Hatibi, i que posarà en valor la figura
d’escriptores com Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig, o de músics

BREUS

lleure | nou curs

Colònies i Esplai
Xiribec enceta curs

La nova executiva de L’Aula en la sessió inaugural del curs, dimarts passat || q. pascual

com Leonard Bernstein. Carbonell va
reconèixer l’aposta que enguany farà
L’Aula per “defensar la llengua catalana que pateix unes circumstàncies difícils”. En aquest sentit, la ponència inaugural, a càrrec del Doctor
en Filologia Catalana David Paloma,
va tractar sobre la figura de Pompeu
Fabra. A més, l’escriptor Antoni Dalmases oferirà un monogràfic centrat
en la llengua catalana.
Un altre dels pilars que marcaran el ritme de L’Aula seran, segons
va explicar Carbonell, serà la voluntat de l’entitat de fomentar la lectura.
Tot plegat, a través d’un acord a què

han arribat amb les llibreries Nobel,
La Centraleta i Vallès, que oferiran
bibliografia relacionada amb el conferenciat i la temàtica que protagonitzi la sessió setmanal.
D’altra banda, durant l’acte inaugural, tant l’alcalde Ignasi Giménez com el 1r tinent d’alcalde, Joan
Creus, van posar en valor la feina que
es fa des de L’Aula de manera “altruista i que és un dels patrimonis del
poble”. “Amb la comunitat i la família que heu acabat creant, la continuïtat de L’Aula està assegurada”,
va dir Giménez.
Quant a la conferència inaugu-

ral, el filòleg David Paloma es va embutxacar el públic des del primer moment. El ponent va despullar la figura
“d’un gran arquitecte de la llengua, el català més important del
segle XX per a Josep Pla: Pompeu
Fabra”, va dir. Paloma va explicar que
Fabra, malgrat que era enginyer químic, tenia “grans dots de lingüista”
i va fer del català “una llengua útil
per a tothom”. Amb només 15 anys,
va escriure la seva primera gramàtica que “era innovadora perquè
va apartar el llatí per explicar la
llengua catalana i va projectar una
llengua moderna”.

Colònies i Esplai Xiribec comença aquest dissabte la nova temporada a partir de les 17:30 h amb
una trobada amb les famílies. És
demana que per a la presentació
de la temporada, els nens i nenes
vagin acompanyats de pares, germans i amics. Hi haurà xocolata
amb xurros com a berenar. L’esplai es fa els dissabtes a la tarda
d’octubre a maig amb sortides
mensuals, estades de cap de setmana, activitats d’animació al carrer i activitats d’estiu. La informació i les inscripcions es pot fer als
locals de l’esplai, dimecres i divendres de 17 a 18 h. || redacció
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serveis socials

90è aniversari de l’OSB

L’OSB, una entitat social emblemàtica
La Fundació Obra Social Benèfica i l’Arxiu d’Història inauguren el 15 d’octubre al Mercat una exposició retrospectiva

Jordi Rius

A principis del S.XX, Castellar tenia una
població de prop de 3.600 habitants. El
1922 es va creure necessari dotar la població amb algun servei d’assistència domiciliaria per als malalts. Amb aquesta
finalitat, l’ajuntament proporciona una
casa (situada al carrer Nou, 16) a les religioses que feien aquest servei: la Comunitat de Germanes de Sant Josep de Girona Vetlladores de Malalts.
El maig de 1928 es constitueix formalment l’Obra Social Benèfica, una institució parroquial que, segons les escriptures, té com a objectiu principal “acollir
algun malalt o avi, o algun nen petit mentre els seus pares fossin a la feina”. Aquest
va ser l’inici d’una història d’una entitat que ha anat íntimament vinculada al
poble i de la qual enguany es compleixen
90 anys. Per això, la Fundació Obra Social
Benèfica ha decidit celebrar-ho amb una
exposició que es podrà veure a partir del
15 d’octubre al Mercat Municipal que s’ha
fet en col·laboració amb el Centre d’Estudis i Arxiu d’Història i l’Ajuntament.
Al llarg d’aquests 90 anys, la institució ha passat per moltes vicissituds.
L’Obra Social Benèfica ha requerit en
molts moments de subscripcions de socis
-hi ha hagut dues subscripcions populars
a l’any 1928 i als anys 50-, donacions tant
a nivell empresarial com particular i convenis i subvencions amb l’Ajuntament i la
Generalitat. “Últimament veníem d’una
època molt turbulenta, amb molts problemes de personal i econòmics. Tot i
que a l’Obra Social els problemes econòmics són crònics, el meu predecessor
va posar ordre i jo vaig intentar invertir i fer que la casa lluís més”, explica

gent s’hi ha bolcat, ha donat molts diners i volia fer un hospital de referència a Castellar similar als hospitals públics dels anys 60”.
De fet, el maig de 1958 es col·loca la
primera pedra per a l’ampliació del que
serà el Nou Hospital, edifici que s’inaugura l’any 1961. L’atenció a parteres, l’acolliment de malats i algunes petites intervencions són, bàsicament, els serveis que
ofereix el nou centre. L’hospital també
acull persones grans sense recursos,
com a residents. El 1970, la proximitat
de l’antic hospital de la Santa Fe de Sabadell i l’expansió de la Seguretat Social va
fer que l’activitat com a hospital minvés.
El 1985 marxen les Germanes Vetlladores i l’OSB comença una nova etapa amb
personal sanitari.
el futur de l’osb

Foto de grup del personal actual de la Fundació de l’Obra Social Benèfica a l’entrada de l’edifici. || cedida

84
%

És la part del
pressupost que
l’OSB cobreix
amb recursos
propis

Maria José Casas, que va ser directora de
l’OSB des de 2014 fins fa pocs dies. Casas
qualifica la seva etapa com de “transició” . Actualment el 84% del pressupost
de l’OSB és gràcies als recursos propis,
el 9% de subvencions municipals i el 7%
de donacions.
Casas creu que l’Obra Social Benèfica “enganxa” i no sap precisar “si és
pel caliu intern, ja que els treballadors
fan un caliu especial i els residents són
molt entranyables”. Aquesta sensació

s’engrandeix en el moment que es comença a aprofundir en la història de la institució i es consulta el llibre sobre els 75 anys
de l’entitat que va escriure Josep Arderius, i “te n’adones que l’entitat és com
l’equivalent de l’Hospital de Sant Pau
a Barcelona i, per això, seria bastant
dur per a una ciutat que l’Obra Social
se n’anés en orris i hem de fer el possible perquè sempre continuï”.
A través de les subscripcions i donacions, un es pot fer a la idea que “la

Eulàlia Vilarasau és des de dilluns passat
la nova directora de l’OSB. De fet, va ser
una de les quatre auxiliars que va ser seleccionada quan van marxar les monges
encara que després va desvincular-se’n
per tornar després al cap dels anys convertida en psicòloga.
“Estem en un sector en constant
transformació. Si abans una residència era un lloc on les persones anaven a
passar els darrers anys de la seva vida
i la mentalitat era assistencial ara hem
d’anar cap a un altre paradigma, més
centrat en la persona”, constata Vilarasau, “focalitzant que cada persona tingui una atenció específica”. A més, “la
família i la persona tenen el dret a dir
la seva, a més dels professionals”. Cap
al 2028, la Fundació vol ser un referent
en l’atenció de les persones amb demència i amb malalties neurodegeneratives.

+ OSB

Una història que ha deixat molta petjada
Al llarg d’aquests 90 anys, l’Obra Social Benèfica ha estat
l’escenari de moltes històries de persones que hi han treballat
o hi han estat ateses. L’ACTUAL n’ha parlat amb algunes.

Lola Barragán i M.Dolors Cos, que van tenir els fills a l’OSB. || J. Rius

LOLA BARRAGÁN
Vaig tenir aquí el meu fill el 1964.
Llavors l’OSB era un hospital i era
molt petit. Hi havia tres metges.
Veig que això ara és molt gran. Em
va assistir la Maria Escalfet - entre
1934 i 1980 hi va haver més de
1.000 naixements atesos per
la pròpia Escalfet i Angelina
Carreras- . El meu fill em va pesar
cinc quilos al néixer. Aleshores,
no hi havia els avenços que hi ha
avui en dia i la Maria Escalfet em va
haver de fer un tall. Al cap de tres o
quatre hores, em van posar punts.
Anava a la consulta que tenia el
Dr. Casas, però a l’hospital el vaig
tenir, això sí pagant. El dia que
vaig tenir el meu fill el Dr. Casas
estava de viatge i el Dr. Romero
em va posar els punts. Al bateig
va venir la Maria Escalfet, amb
qui vaig tenir una gran amistat.
Ara, a l’OSB, hi treballa la meva
neta, cosa que em fa molta il·lusió
M.DOLORS COS
Quan va arribar Mossèn Miquel,

hi havia l’Arcadia Pacho, que era
vocal de la junta en reprentació del
Consell Pastoral. A Cáritas hi havia
uns diners que es feien servir per
cobrir necessitats de la gent gran.
Amb el temps, vam començar a
col·laborar amb avis de la residència engalanant el carrer per Festa
Major i començar a celebrar coses
com el Carnestoltes, la Castanyada... Els avis feien els treballs
i les voluntàries es disfressaven.
Els primers diners per a aquestes
tasques de dinamització venien
de Cáritas però de mica en mica
ho va anar assumint la junta.
Així va néixer una mica el cos
de voluntàries de l’OSB.
L’altra relació forta que he tingut
amb l’OSB és que aquí va néixer
la meva filla. El dia de la Mercè
de 1972 vam venir cap aquí. On
hi ha ara l’entrada,hi havia una
habitació llogada a la Mútua
Sabadellenca i allà hi havia una
llitera i allà curaven la gent. Em
van posar allà a l’espera de dilatar,
però a un paleta que va tenir un

accident se li van aixafar uns dits
i va tenir prioritat. Tot va anar
molt bé, encara que no hi havia les
mesures higièniques d’ara. L’OSB
ha sortit de la base del poble.
IMMA CARNÉ
Vaig néixer aquí el 1960. Treballava abans de dependenta en una
botiga de queviures i va arribar el
moment que volia fer alguna cosa
amb persones. Vaig fer una mica
de formació, en aquell moment el
gerent de l’OSB era Ramon Montes
i necessitaven personal. Vaig
començar cobrint alguna baixa
per maternitat i de mica en mica
vaig començar a treballar de forma
fixa al torn de tarda i després al
matí. A l’àrea de dinamització
van demanar si hi havia algú que
volgués fer una col·laboració, m’hi
vaig posar de forma puntual i em
va encantar. És viure el dia a dia
d’una altra manera. Cada dia és
una cosa nova i encara que sempre
és cuidar, reps moltíssim perquè
no vas a fer una feina monòtona.
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Els auxiliars de conversa en anglès
comencen a totes les escoles
Els professionals dedicaran al projecte un total de 95 hores a la setmana

Redacció

Set auxiliars de conversa en anglès cobriran tots els centres educatius d’infantil i primària de Castellar del Vallès a partir d’aquesta
setmana donant suport lingüístic a
les activitats de les escoles durant
tot el curs 2018-2019. Segons informa l’Ajuntament, aquesta és “una
de les iniciatives previstes al pla
d’impuls de la llengua anglesa del
municipi, que es va iniciar el curs
2016-2017 i que té per objectiu promoure l’ús de l’anglès entre els
infants de la vila a través de diferents iniciatives”.

En concret, les set auxiliars
destinaran a aquest projecte un
total de 95 hores a la setmana, distribuïdes entre 9 i 18 hores setmanals en funció dels grups que té cada
escola. L’Ajuntament detalla que les
auxiliars treballaran a l’aula, juntament amb les mestres, “facilitant
que els infants puguin gaudir i
practicar l’anglès, interactuant
al màxim possible en els contextos quotidians i acadèmics”. A
més, augmentaran la incidència de
la llengua oral prioritzant les activitats de conversa en grups reduïts.
Per fer-ho, les auxiliars treballaran a l’aula, juntament amb les
mestres, facilitant que els infants

puguin gaudir i practicar l’anglès,
interactuant al màxim possible en
els contextos quotidians i acadèmics. A més, augmentaran la incidència de la llengua oral prioritzant
les activitats de conversa en grups
reduïts. Tot això, amb la intenció
d’assolir diferents objectius específics, com ara la millora de la competència oral comunicativa dels alumnes, la realització de pràctiques de
conversa o el foment de la motivació i l’interès de l’alumnat envers la
llengua anglesa.
Els set professionals que treballaran amb els infants provenen
de l’empresa adjudicatària del projecte, Ponrec Assessors SL.

BREUS

AJUNTAMENT | REORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Remodelació del cartipàs municipal
L’alcalde, Ignasi Giménez, va signar divendres passat un decret d’organització del consistori amb l’objectiu de remodelar el cartipàs municipal després que el dimarts passat, 25 de setembre, Nakor Bueno
Gómez (Som de Castellar – PSC) prengués possessió del càrrec de
regidor en substitució de Pepa Martínez Romero.
Bueno s’estrena a l’equip de govern com a regidor adjunt d’Esports.
D’altra banda, el regidor Pepe Leiva, titular de les carteres de Manteniment i Esports, assumeix també la Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme, en substitució d’Aleix Canalís, que
manté les regidories de Cultura i de Sostenibilitat i Medi Natural.
Aquesta darrera regidoria ha assumit novament les competències
en matèria de protecció civil, que fins ara estaven atribuïdes a la Regidoria de Manteniment.
Els darrers canvis a l’organigrama fan referència, d’una banda, a
l’Oficina Local d’Habitatge, que passa de la Regidoria de Salut i Serveis Socials a dependre de la Regidoria de Planificació, el titular de
la qual és Pepe González. Aquesta regidoria també assumeix, d’altra
banda, les llicències d’activitats, fins ara adscrites a la Regidoria de
Dinamització Econòmica.
El cartipàs municipal manté un total de 18 regidories, a més del comissionat de planificació estratègica. || REDACCIÓ

ATUR | BALANÇ SETEMBRE

L’atur disminueix en 1.006 persones

L’alcalde, Ignasi Giménez, amb les auxiliars de conversa a la plaça de la Fàbrica Nova. || cedida

Després del repunt a Castellar en el nombre d’aturats durant els mesos
de juliol i agost, al setembre la taxa ha tornat a baixar.
Aquest mes de setembre, 55 persones castellarenques han trobat
feina, per tant, la xifra disminueix de les 1.061 persones sense feina de
l’agost a les 1.006 actuals. La taxa d’atur de Castellar és ara del 8,8%.
Al Vallès Occidental, només hi ha tres municipis de més de 8.000 habitants amb menys aturats que Castellar. Es tracta de Matadepera, Sant
Cugat i Sant Quirze. La taxa de la comarca és d’11’2%. El Vallès Occidental registra, en aquests moments, 49.826 aturats. A nivell de Catalunya, 374 persones han trobat feina al setembre amb la qual cosa el
nombre de persones que busquen feina és de 380.344 , una dada que
suposa un descens de l’0,1 % respecte a l’agost. || REDACCIÓ
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De l’hort al plat: productes de
proximitat al carrer Sala Boadella
Èxit de la Fira Agroecològica i d’Economia Social celebrada a Castellar
Guillem Plans

Una vintena de parades ha omplert el
carrer Sala Boadella, en el marc de la
Fira Agroecològica i d’Economia Social, al llarg del matí d’aquest dissabte.
Pa, hortalisses, ous, carn, làctics, mel,
plantes aromàtiques, oli i cervesa són
alguns dels aliments que ofereixen els
diferents productors i botigues del Vallès que han assistit a l’esdeveniment,
els quals aposten per oferir productes
de proximitat i de qualitat, que siguin
respectuosos amb el medi ambient i
amb les persones que els fan. A més,
s’ha ofert informació per promoure
alternatives cooperativistes i transformadores, referents a la telecomunicació, a les energies renovables i al
model de banca ètica.
Impulsada per l’associació Teler
Cooperatiu, l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès, Productors i Consumidors
Ecològics del Vallès i Cal Gorina, la
fira també ha estat una oportunitat
per poder comprar diferents productes sense intermediaris. “Apostem per
aquest tipus de consum i per recolzar
els productors de proximitat per un
tema de dinamització local i desenvolupament local, dels pobles i dels barris”, ha afirmat Bet Tena, membre del
Teler Cooperatiu. La cita, a més, és
una aposta per aconseguir un canvi
de paradigma, per virar cap a l’economia social: “És important que la gent
sàpiga on pot consumir d’aquesta manera, que hi ha opcions alternatives.
Entre tots forcem que les coses canviïn si comprem a uns llocs o d’altres”.
Tot i ser la primera vegada que
se celebrava a la vila, el resultat ha
estat molt positiu, segons valora l’organització: “La jornada és un èxit,
partíem de zero, no hi havia un antecedent. Castellar ha respost moltíssim: el carrer era ple de gent, les
paradetes han venut força i s’han
donat a conèixer”, expressa Eudald

La fira ha ofert productes de proximitat i de qualitat. || cedida

Griera, membre del Teler i de l’Ateneu. I afegeix: “La gent ha estat molt
contenta i preguntava si es faria cada
cap de setmana”.
Entorn de l’acte principal, la fira
plena de paradetes, hi ha hagut més
activitats. El divendres es va construir
un debat “molt ric i llarg”, segons expliquen els impulsors, amb els alumnes de cicles formatius de l’INS Castellar, els quals van participar en el
taller d’economia solidària i cooperativisme agrícola a la Sala Lluís Valls
Areny del Mirador. Al mateix lloc, però
l’endemà, Mercat Cooperatiu Ecològic va oferir una activitat orientada
als grups de consum d’arreu de la comarca, en què es va oferir formació
sobre eines tecnològiques. També el
dissabte, Marta Busquets va conduir
un taller a pares i nens, d’introducció
a les plantes, en què va ensenyar com
fer un esqueix de romaní i de menta,
a més d’explicar com cuidar-los a
casa. Una vegada va haver acabat la
fira, es va organitzar un dinar de clo-

enda amb els diferents productors i
botigues, amb aproximadament una
cinquantena de comensals.
Les diferents parades que s’han
sumat a la fira, per oferir informació o per vendre, han estat: El pa de
Niko, de Sabadell; ecoBOdum, un
projecte impulsat per l’assemblea
d’aturats de Rubí; Vímet Cooperativa; Suport Castellar, que oferien
informació sobre les pròximes activitats; 5 quarteres, viticultora ecològica del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac; l’Associació
Afrocatalana, que va vendre roba teixida al Senegal; Som Energia Castellar; la Cooperativa el Farcell, de Cal
Gorina; Fiare Banca Ètica i Coop 57;
el Rodal, de Sabadell; l’Egarenca, de
Terrassa; Fruit de la Mola, que ofereix mel recollida a Sant Llorenç Savall; Can Bogonyà; Món Aromàtic;
Florestina, de cervesa artesana; La
Ruda, d’horts urbans; Sana Hortis; i
Opcions, un projecte per visibilitzar
diferents cooperatives.

política | llaços grocs

Ciutadans elimina
símbols grocs dels
carrers de la vila
Ciutadans de Castellar van fer una
acció dimarts passat a la vila per
treure i eliminar símbols grocs i llaços apareguts a l’espai públic. Segons la formació taronja, l’equip de
govern municipal sembla que “o bé
recolza les bretolades a l’espai públic
o no vol molestar”, malgrat les repetides instàncies que, segons Ciutadans, han presentat a l’Ajuntament
“reclamant el respecte i bo ús dels
espais públics” . || cedida

Un ciutadà tapa el lema ‘Llbertat presos polítics’ a la plaça Francesc Macià. || cedida
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junts per castellar i espai públic

La Biblioteca Antoni Tort estarà
tancada per obres fins al desembre

Crítiques a les darreres
obres fetes a la vila

Mentre durin els treballs, l’equipament continuarà prestant els
serveis de devolució de préstecs a l’Espai Sales d’El Mirador

Junts per Castellar ha fet públic el seu descontentament per les diverses obres que s’han fet en els darrers mesos a la vila. Segons diuen en un
comunicat, Castellar necessita actualitzar-se i millorar els espais “però
mai sense tenir en compte l’opinió, ja no tan sols de l’oposició, sinó de
la resta de vilatans, que hi tenen molt a dir perquè molts d’ells pateixen les conseqüències dels capricis dels inquilins del Palau Tolrà”.
Per aquesta formació política, les darrers obres executades estan
provocant “la pèrdua d’identitat de places i indrets emblemàtics del
poble”. En aquest sentit, a banda de criticar les obres de la Plaça Catalunya de fa més d’un anys –“un Miami Beach de cartró pedra”, diuen-,
apunten que “després d’arrasar per complet la plaça Llibertat [encara en obres], ara li ha tocat a la plaça Folch i Torres”. També parlen
de “tala indiscriminada d’arbres en bon estat en aquestes places”.
Des de Junts per Castellar, a més, es considera que s’ha fet una mala
programació de les obres: “Potser que abans de començar noves obres
acabem les que ja estan encetades”. En concret, apunten que les obres
del carrer Nou van començar quatre mesos i van amb retades, “o les de les
escales dels “enanitos” a Sant Feliu, que fa tants anys que duren que
els veïns proposen anomenar-les escales de la “Sagrada Família”.

C. Domene

L’Ajuntament de Castellar del Vallès
iniciarà la segona quinzena d’octubre
unes obres de reforma de la Biblioteca Municipal Antoni Tort per tal de
millorar la il·luminació, l’acústica, la
senyalització i el mobiliari de l’equipament. Els treballs comportaran que
l’edifici del carrer de Sala Boadella es
tanqui a partir del divendres 12 d’octubre i fins que finalitzin els treballs,
al mes de desembre.
La biblioteca, però, oferirà alternativament els serveis de devolució de préstec i de lectura de premsa
diària a l’Espai Sales d’El Mirador,
de dilluns a divendres de 10 a 13 h. El
tancament també afectarà durant
aquestes setmanes les activitats com
l’Hora del Conte, que es traslladaran
a Cal Calissó, i els clubs de lectura i
de salut mental, que es trobaran a la
Ludoteca Les 3 Moreres.
Entre altres actuacions, es canviarà el fals sostre del primer pis de
l’edifici, fet que permetrà millorar
l’acústica. També es millorarà l’accés a la maquinària situada entre el
cel ras i la coberta.
Pel que fa a la planta soterrani, s’hi habilitarà una nova sortida
d’emergència i es reformaran els
magatzems per tal d’optimitzar l’espai. A més, es renovaran les llume-

Junts per Castellar sosté que s’està perdent
identitat “a places i indrets del poble”

L’Hora del conte es traslladarà a Cal Calissó durant les obres . || ARXIU

neres d’aquesta planta, que seran
de baix consum.
Els treballs també inclouen la
renovació de part del mobiliari i la
millora de la senyalització. En aquest
sentit, es faran diversos canvis de distribució per tal d’adequar l’equipament a les necessitats actuals de les
persones usuàries.
Els treballs de reforma de la Biblioteca tenen un pressupost d’actuació per a aquest 2018 de prop de
100.000 euros, finançats parcialment
amb subvencions de la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Barcelo-

na. Està previst que l’any que 2019 es
puguin dur a terme noves millores a
l’equipament.
Aquesta reforma de la Biblioteca Municipal forma part d’un projecte de municipi anomenat “Castellar,
vila de llibres” que pretén fomentar la
lectura entre la ciutadania. En aquest
gran projecte també s’hi inclouen
altres iniciatives, com la instal·lació
de cinc bucs de llibres a l’aire lliure
a les places d’El Mirador, de Cal Calissó, de Catalunya, d’Europa i de la
Fàbrica Nova i l’organització d’activitats culturals diverses.

Les obres a la plaça Folch i Torres és de les darreres actuacions en marxa. || arxiu
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Arrenca la 37a temporada

comunicació | l’actual

Rècord d’audiència al setembre de lactual.cat

Redacció

La 37a temporada de Ràdio Castellar ha començat a caminar aquesta temporada amb moltes novetats
però també amb la fidelitat dels espais més veterans. És el cas de Gener
Martí i el seu programa d’entrevistes Estils (dimarts a les 21h.), que es
manté per 22a temporada consecutiva en antena i ha esdevingut el presentador degà de la ràdio municipal.
Ràdio Castellar manté com a
columna vertebral de la graella el
magazín matinal Dotze (de 12 a 14
hores). L’espai comptarà aquesta
temporada amb una trentena de col·
laboradors que mostraran als micròfons de l’emissora el batec del poble.
A la tarda s’ha estrenat l’espai Connectats, una coproducció amb les
emissores municipals de Sabadell,
Terrassa, Sant Cugat, Badalona i El
Prat, un programa amb debats, entrevistes i moltes connexions en directe als carrers de la vila.
La franja del vespre és el moment dels programes temàtics dels
col·laboradors, entre els quals destaca com a novetat el magazín jove Muts
i la gàbia amb el castellarenc Roger
Rams al capdavant i que es podrà seguir els dimarts a les 22 hores.

BREUS

LACTUAL.cat, el mitjà que integra els continguts de Ràdio Castellar i el setmanari
L’ACTUAL, va sumar el passat setembre 16.925 usuaris únics, rècord absolut d’audiència des de que va néixer el portal digital a finals del 2010. Fins ara, l’acumulat
de lectors mensuals –també anomenats usuaris únics o navegadors únics- s’havia
situat al voltant dels 15.000 però aquest setembre s’ha incrementat notablement
l’audiència. La raó principal ha estat el seguiment de la Festa Major que ha comportat molt més trànsit a través d’articles, fotografies i vídeos que s’han compartit
també a les xarxes socials.
Aquestes dades han estat facilitades per Google Analytics, que també ofereix informació sobre com es connecten els usuaris de LACTUAL.cat: el mes passat, el 79%
dels lectors es va connectar a través de dispositius mòbils, fet que suposa una revolució quant a la forma en què s’ofereixen els continguts, més pensats per al seu consum
a través de les xarxes socials. || redacció
Carlos Lecegui, Roser Puigbò i Carles Díaz fan el magazín diari Dotze. || cedida

presentació | comptes

L’Ajuntament presenta els pressupostos en un
acte obert aquest dimarts a Ca l’Alberola

Gener Martí porta 23 temporades ininterrompudes fent el programa ‘Estils’. || s.s.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha convocat una audiència pública per presentar la
proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2019. L’acte, que tindrà lloc el proper dimarts, 9 d’octubre, a les 19 h, a Ca l’Alberola, dóna compliment per
cinquè any consecutiu al compromís que regula l’aprovació de l’ordenança de participació ciutadana. D’acord amb aquest procediment, la sessió del proper dia 9 d’octubre constarà de dues parts: una de presentació de la proposta de l’equip de govern i una
altra oberta als suggeriments i consultes dels castellarencs.La proposta de pressupostos municipals i ordenances serà debatuda en un ple extraodinari el pròxim dimarts 23
d’octubre. L’avantprojecte de pressupost municipal es podrà consultar al web municipal, www.castellarvalles.cat, des d’on també es poden fer arribar aportacions i suggeriments a través d’un formulari obert a tota la ciutadania. || redacció
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opinió
Plataforma en Defensa de les
Pensions de Castellar del Vallès

IPC
Celebrem el principi d’acord arribat en la Comissió Parlamentària
del Pacto de Toledo, on es recomana que les pensions s’incrementin
conforme el IPC real.
Som conscients que això és un petit
pas i que el camí serà llarg fins que
arribi a plasmar-se en la realitat de
la nostra pensió.
Com podem veure les lectures sobre
el mateix són variades i n’hi ha per a
tots els gustos, davant aquesta realitat no podem defallir en el nostre
objectiu d’aconseguir unes pensions dignes per a tots.
Aquest petit però important pas
endavant, juntament amb la victòria que hem pogut tots gaudir en la
revalorització per aquest any de la
nostra pensió, ens demostra que lluitar pels nostres drets és just, necessari i oportú.
Tots en aquesta lluita per unes pensions dignes som importants visquem on visquem, no podem renunciar als nostres drets i aquest
es conquereixen, no s’imploren ja
que son nostres.
Això ens ha ensenyat la vida.

Junts per Castellar

Només si anem junts ho
farem possible

A

questa setmana hem
commemorat el primer aniversari de l’1O. Aquell primer d’octubre d’ara fa un any
va quedar gravat en l’imaginari
col·lectiu dels catalans perquè va
suposar l’acte de dignitat i reafirmació més important de la història
recent de Catalunya. I això va ser
així gràcies a la unitat, la cooperació i el compromís d’una munió de
gent que, tot i saber els riscos personals i col·lectius als que ens exposàvem, vàrem fer el necessari perquè aquell dia hi haguessin urnes i
s’exercís la democràcia.

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

Un costum
clàssic a Castellar

Lourdes Cano Rivas

Queja

A la nostra vila és un costum clàssic llançar bosses de deixalles a les
papereres dels carrers. Jo visc en
una cruïlla que té tres papereres.
Doncs cada dia hi van a parar unes
quantes bosses. Del domicili a la
paperera del carrer, molt còmode, oi? Unes setmanes enrere vaig
adonar-me que d’una paperera en
sortia la cua d’un gat. No em cridà
l’atenció la forta pudor sinó el moscam que hi havia...
El passat diumenge de Festa Major
em va alertar una fumera que sortia
d’una de les papereres (suposo que
la del gat ja l’havien recollit). Com
que era plena d’envasos de plàstic,
s’havia fos i enganxat al metall. Se’m
va acabar la paciència. Vaig penjar
uns cartells a la meva finestra i a la
paperera del davant. Doncs avui 2
d’octubre hi acaben de llançar quatre bosses...
Tot això vol dir que estem envoltats
de personal que no sap o no vol llegir, ni té la més mínima decència.
Per molt que diguis tant se’ls en fot.
I per això, anem com anem.

Acabo de salir a pasear al bosque con
mi perro y mi hijo de siete años y literalmente hemos tenido que venir
corriendo con mi hijo llorando, asustado y temblando porque justo a la
entrada del bosque (carrer font soleia) dirección parking de la mola,
se han liado a tirar tiros unos cazadores que al parecer no entienden
que hay gente viviendo al lado, porque estaban al lado del camino, AL
LADO DE LAS CASAS...esto es injusto, cabreante, indignante y me parece INCREIBLE que un Ayuntamiento permita esto.
En mi vida he sentido un tiro de cerca
y realmente siento escalofríos de volver a escucharlo.
Llevamos una mañana de gritos al
lado de nuestros jardines porque supongo que es divertida la manera que
estos inhumanos se comunican, realmente como animales ya que hay que
tener poco corazón y sentido común
divertirse matando y muy poco respeto hacerlo delante de nuestra casa
sabiendo que pueden haber niños jugando en nuestros jardines.
Si el Ayuntamiento permite esto sa-

De fet, el simbolisme de l’1-O és equiparable al de l’11S. L’11S retem homenatge als màrtirs que fins el darrer
moment es van mantenir fidels en la
defensa dels drets i llibertats de Catalunya sabent les conseqüències que
això comportava, tant a nivell personal com a nivell de país. En el fons
l’1-O (i els esdeveniments successius)
va ser exactament això portat a l’actualitat. La conclusió que n’hem de
treure és que, malgrat un context advers, la unitat i el sentiment de dignitat del poble català són el que han
permès mantenir aquest fil roig en el
relat durant tant de temps i connectar-nos amb els qui fa tres segles lluitaven pels mateixos ideals pels que
lluitem nosaltres ara.
Ara més que mai ens cal recuperar
l’esperit de l’1-O. Aquell esperit que va
fer que persones de tota mena d’ideologia fessin un pas al front i deixes-

sin de banda el que els diferenciava
per focalitzar-se en el que els unia:
el deure moral de protegir i garantir
les condicions necessàries per al lliure exercici democràtic. Certament,
la repressió ha erosionat l’independentisme, però no podem caure en
la trampa que ens han parat els del
155, la del “divide y vencerás”. Recordem les paraules de l’Aznar.
No tenim dret a actuar amb lleugeresa i a discutir-nos per qüestions
de politiqueria mentre els que s’ho
van jugar tot per nosaltres estan
entre reixes o a l’exili. Si fracassem
és que no ens mereixem ser independents i el pitjor és que el sacrifici de tots els perseguits haurà estat
en va. Per tant, cridem a la unió de
totes les forces sobiranistes perquè, si anant junts ja ho vam fer un
cop, podem fer-ho els cops que calgui fins la victòria.

biendo que invaden hasta los caminos al bosque tendría que cerrarlos
porque realmente es un peligro...pero
tiene que pasar algo grave para que
muchas mentes lo vean.
Indignante, simplemente indignante...

Miguel

Queixa
Grups de bandes acampen als voltants
i zones verdes de la Plaça d’Europa.
La seva presència provoca molèsties
als veïns i una degradació de l’entorn.
Sorolls de motos, motos sota els porxos dels edificis, crits i cants en veu
alta sense motius. La degradació de
l’entorn és evident, cada dia escombraries per on es mouen, grafitis als
edificis, mobiliari trencat, ..... Saben
els seus pares que són aquí, i alguns
fumant? Els seus pares saben que els
seus fills tenen aquesta conducta? Per
què es permet, si la policia ha vingut
diverses vegades per controlar? Qui
és el responsable de canviar aquestes
conductes? En fi, és la meva visió del
problema, per si publicant aquesta
queixa, algú pren alguna decisió pel
canvi d’aquestes conductes.

Decidim Castellar

La moció que no
arriba a bon port

A

l darrer Ple de l’Ajuntament de 25 de setembre, Decidim Castellar
va formular una pregunta per a ser contestada pel Govern municipal relacionada amb la moció presentada
per aquest grup municipal, que va
ser aprovada per unanimitat en el
Ple del 20 de març de 2018.
La moció contemplava l’acord d’iniciar una normativa reguladora d’ajut
econòmic a les persones que compleixin tots els requisits per accedir als
ajuts de l’Agència Catalana d’Habitatge de la Generalitat, llevat del límit
de 600 € del preu de lloguer que exi-

Coordinadora Feminista de Castellar

Juntes farem nostra la nit
La primavera passada es va crear una
nova agrupació al poble, la Coordinadora Feminista de Castellar, arran de
l’organització dels actes reivindicatius
del dia 8 de març. La Coordinadora va
néixer com un punt de cooperació per a
totes les dones i membres del col·lectiu
LGTBI amb l’objectiu de combatre el
patriarcat, un espai de trobada on compartir inquietuds i on poder denunciar
tots aquells aspectes discriminatoris
de gènere que ens envolten.
En aquest sentit, a la Festa Major passada es va muntar un Punt lila al Correlokals i un altre a Vilabarrakes per
detectar i gestionar possibles agressions. La iniciativa va tenir molt bona rebuda sobretot per les persones joves.
Va ser una experiència engrescadora i
educativa on es va poder parlar i resoldre dubtes al voltant del feminisme. Lamentablement, també s’hi van haver de
gestionar algunes denúncies dels assistents als actes. Agraïm a l’entitat Vilabarrakes la seva fantàstica col·laboració,
així com l’ajut de l’Ajuntament.
Totes les dones i membres del col·lectiu
LGTBI podeu informar-vos de com cooperar amb la Coordinadora des de les
nostres xarxes socials.

geix l’esmentada Agència. La moció
també aprovava preveure la corresponent dotació econòmica al presssupost municipal de 2019.
L’esperit d’aquesta moció era que
atès que la majoria del preu del lloguer a Castellar del Vallès ja està per
sobre dels 600 € i, en conseqüència
poques famílies podien acollir-se a la
subvenció de la Generalitat, l’Ajuntament pogués cobrir aquest ajut
fins que la Generalitat incrementés
a 700 € el límit del preu del lloguer
per accedir a la subvenció.
L’ajut que es demanava que cobrís
l’Ajuntament suposava el 40 % del
preu del lloguer amb un límit màxim
de 200 € mensuals, per aquelles famílies que reuneixen tots els requisists
que exigeix l’ Agència d’Habitatge de
Catalunya i el requisit que el preu
continua a la pàgina 11
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Groc

D

es d’un punt de vista
pictòric, el groc és un
dels tres colors bàsics
i indispensables per
poder desenvolupar
tot el ventall cromàtic que ens ofereix la natura. Sense
el groc no podríem reproduir visualment tots els exotismes del regne
animal, del vegetal, del mineral, ni
de tots els meravellosos efectes de
la llum, l’atmosfera i les aigües.
La lliure expressió de la nostra imaginació i creativitat quedaria disminuïda si no disposéssim d’aquest color.
És curiós veure com durant la trajectòria de l’activitat pictòrica, és
comú anar evolucionant o simplement canviant de tendències coloristes. En les habituals xerrades
sobre la pintura mantingudes amb
els col·legues, tots coincidim en què
hi ha temporades que, al pintar, la
mà se’ns en va predominantment
cap a un color determinat de la paleta sense poder raonar el perquè,
i que de mica en mica anirem derivant cap un altre to, sovint oposat,
però sempre expressiu de la idea
que volem desenvolupar.
Les èpoques blava i rosa d’en Picasso en són un bon exemple. L’experiència més propera, la pròpia
en aquest cas, destaca últimament
per la utilització d’unes gammes cà-

ve de la pàgina 10

del lloguer no fos superior a 700 €,
requisit que regularia l’Ajuntament.
Per això, l’acord de la moció també
contemplava la necessitat de la corresponent dotació econòmica al
presssupost municipal de 2019.
Tanmateix, la preguntava no va ser
contestada, o millor dit va ser contestada pel regidor de tal forma que
ens venia a dir que l’Ajuntament no
assumirà aquest ajut.
En definitiva, una moció a proposta
de Decidim Castellar, aprovada per
unanimitat on l’Ajuntament es comprometia a oferir un ajut per a l’habitatge per a les famílies més necessitades que queda en paper mullat.

Rafa Homet*

Octubre

L’

1 d’Octubre vam tastar col·lectivament la
llibertat: el poble de
Catalunya es va autodeterminar individualment, persona a persona, anant a un
col·legi electoral. Sabent exactament
a què s’anava. Fins a ser milions.
I la repressió no ha aturat ni aturarà les ganes de llibertat: podrà retardar-la, podrà dificultar-la, però

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Dies grocs àcids. || JOan mundet

“Com pot ser doncs que,
un cop som adults algú
es neguitegi i actuï
violentament quan té al
davant un element groc?”

la voluntat hi és, i les ganes d’exercir-la encara són més grans.
Ens deia Jordi Cuixart en una entrevista publicada aquests dies: «Sí, la
lluita per la democràcia passa per
davant del nostre alliberament. El
que podria ser bo per a nosaltres a
curt termini podria no ser bo per a
Catalunya. Ho afronto amb serenor.
Tant des de l’exili com des de la presó
estem aguantant amb coratge i dignitat. Tinc claríssim que la justícia
està per sobre de la llei. Que una cosa
sigui legal no vol dir que sigui justa.
Faig meves les paraules de Thoreau:
“Davant un govern que empresona
injustament, el lloc que ha d’ocupar
una persona justa també és la presó”.
Un estat democràtic i madur ha d’estar preparat perquè se’l qüestioni i
se l’interpel·li. Actuar pacíficament
no és cap delicte, és una obligació en
aquestes circumstàncies.»
No som on voldríem ser, és evident,
cap President de la Generalitat ha
signat els decrets de desconnexió
davant l’amenaça de l’extrema violència que l’Estat no dubtaria en
desplegar contra la població. Però
hi som i avancem. Potser durant
massa mesos a trompicons, segurament amb massa contradiccions
i indefinicions. Però hi som i avancem. Ens és urgent un nou acord
d’estratègia i dels camins a seguir,
una combinació de carrer, societat
civil i institucions: la imatge del tamboret de tres potes que serà inútil si
falla una d’elles. Un nou acord estra-

lides impossibles de desenvolupar
sense la participació del groc. El
groc em crida, és participatiu, arriba a totes les sensibilitats, és solidari i té retorn.
Segurament ningú no se n’escapa
d’haver estat protagonista d’aquells
dibuixos de la infantesa primerenca, amb els arquetips de la casa, la
xemeneia, el camí, l’arbre i el Sol.
Un Sol omnipresent de color groc,
somrient per damunt de tots els al-

tres elements compositius, com si
estigués supervisant i protegint l’escena. L’aplicació instintiva d’aquest
color a la gran rodona vitalitzadora és comuna, per no dir universal.
Com pot ser doncs que, un cop som
adults algú es neguitegi i actuï violentament quan té al davant un element groc, ja sigui un llacet, una
samarreta, una bufanda o qualsevol altra cosa que expressi desig de
vida i llibertat? Seria injuriat en Van

Gogh avui dia pels seus vitals girasols? No em puc imaginar els divertits Simpson d’un altre color. Ni el
tractor amarillo, ni el submarí del
Beatles. Una generació rere l’altra
els infants continuaran triant lliurement el groc per expressar-nos
de forma gràfica l’alegria d’uns exteriors il·luminats per la font de la
vida. No renunciarem pas a aquest
regal de la natura per la pseudoxantòfobia d’alguns.

tègic lluny de tacticismes electoralistes, que permeti a cadascú recórrer el camp on millor es desenvolupa
per a aconseguir encara més intel·
ligència col·lectiva. Ens ho juguem
a dos escenaris: l’interior i l’exterior, i els dos són complicats. Denunciar internacionalment la manca de
democràcia i llibertats de l’estat a
tots els fòrums possibles, evidenciar que els presos polítics no són un
mal menor per a evitar la fractura
social com defensa el ministre socialista espanyol d’exteriors espanyols,
i que la causa de la República Catalana és, també, la causa de totes les
causes nobles i justes. Però també
a l’escenari interior:
Volem ser un sol poble, i aquí també
ens queda feina per a fer.
Escrivia Junqueras des de Lledoners: «En tot cas, ara no venim del
no-res. Aprens de les experiències.
És obvi que hem après molt de l’octubre, de les nostres fortaleses i debilitats. Qualsevol procés com el nostre
passa també per intents fallits. En
tot cas, nosaltres som conscients que
l’estat espanyol només acceptarà un
referèndum en la mesura que nosaltres siguem capaços de condicionar
l’agenda política i d’obtenir un reconeixement internacional. Cal que el
suport al referèndum acordat sigui
tan gran que el faci inevitable.»
Hem arribat a l’1 d’octubre generant
grans consensos, el 3 d’octubre en
vam generar més, el consens de la
llibertat i la democràcia ens ha fet

arribar més lluny. Hem estat capaços de derrotar l’estat, ara ens cal
guanyar la República.
En paraules de David Fernández: «I
així estem encara. I aquí seguim tanmateix. Fins que ens deixin en pau.
Val a dir, fins que ens deixin votar.»
Som-hi.

Mirat amb la perspectiva de la dècada d’existència de l’Aula, sorprèn
la rapidesa amb que es va consolidar. Quan es va posar en marxa, els
promotors esperaven poder comptar amb mig centenar de socis. Però
en el primer trimestre ja comptava
amb setanta i aviat es van haver de
limitar les inscripcions per manca
d’espai. L’Auditori estava en obres i
la Sala de Petit Format de l’Ateneu
únicament tenia un aforament per a
92 persones. Amb l’Auditori disponible, el número de socis es va disparar fins els prop de 450 que l’Aula té
actualment.
Uns dels actius més importants que
té qualsevol poble o ciutat és la seva
societat civil. I Castellar, afortunadament, disposa d’un gran nombre de
persones i entitats com l’Aula amb
moltes ganes de fer coses a favor de
la comunitat.
Mai és tard per aprendre. La gent
de l’Aula ha demostrat que l’edat no
és un inconvenient per les persones que tenen set de coneixements i
noves vivències.
Però el més important és que ha esdevingut una escola de ciutadania.
Sou bons alumnes i segur que apreneu moltes coses amb totes les conferències i activitats que feu al llarg
de l’any, però a la vegada també sou
uns magnífics mestres i ens ensenyeu
coses tan importants com és mantenir viu l’esperit crític i implicar-se en
la millora de la societat.

*Portaveu d’ERC

Ignasi Giménez*

Aula Universitària per
a Gent Gran, escola de
ciutadania

C

omença un nou curs de
l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent
Gran. Són ja onze anys
d’activitats culturals i
educatives ininterrompudes i l’entitat manté les mateixes ganes de
treballar i la mateixa il·lusió del primer dia.
Per això, vull aprofitar l’ inauguració
del nou curs, per donar la benvinguda a tots els socis i molt especialment
a la nova Junta directiva, encapçalada per l’Anton Carbonell.
Tal com apuntava recentment el nou
president, l’Aula ha esdevingut un
referent de qualitat educativa i cultural de la nostra vila i un símptoma
de les ganes d’aprendre, formar-se i
gaudir d’experiències.

*Alcalde
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sanitat
ESPAI SALUDABLE

Fetge gras no alcohòlic
DRA. LAURA LLOBET · CAP Castellar del Vallès

Tal com indica el seu nom, el fetge
gras no alcohòlic (FGNA) consisteix
en l’acumulació de greix en les cèl·
lules hepàtiques de persones que
segueixen un estil de vida poc saludable i que beuen molt poc o gens
d’alcohol. El que es coneix actualment sobre l’origen d’aquesta malaltia té relació amb la resistència
a la insulina, la immunitat de cada
persona o la presència d’una determinada microbiota o flora intestinal.
Alguns experts parlen d’epidèmia silenciosa, ja que afecta molta
gent i normalment no dona problemes, o sigui que és asimptomàtica. És tan prevalent que prop d’un
terç de catalans la pateixen (probablement més al estar infradiagnosticat) i ja és la 1ª causa de malaltia hepàtica al món occidental.
És un problema greu i emergent
de salut pública, per tant són necessàries intervencions a tots els
nivells per prevenir, diagnosticar
i tractar aquesta malaltia associ-

ada al benestar de la nostra societat. Es relaciona amb factors de
risc cardiovascular (obesitat, diabetis, dislipèmia...) i amb la ingesta excessiva de sucres i greixos que
s’acumulen en forma de dipòsits de
grassa al fetge. La majoria de persones es troben bé i només presenten petites alteracions a l’analítica
de sang, però amb el temps entre
un 5 i un 10% poden evolucionar a
una fibrosi (per entendre’ns el fetge
s’endureix i no funciona correctament) i d’aquests, un 5% poden finalitzar amb una cirrosi hepàtica,
o sigui, amb una malaltia greu que
en algun cas pot requerir un trasplantament del fetge.
I què podem fer per evitar-ho?
El FGNA es relaciona clarament
amb factors ambientals, dietètics
i principalment amb els estils de
vida sedentaris. Contràriament
al que la gent pensa, el tractament
no consisteix en fer una dieta feixuga, pesada i difícil de seguir; el

Representació gràfica d’un fetge. || CEDIDA

tractament consisteix en millorar
els hàbits en general i això vol dir
dues coses: moure’ns i menjar de
forma saludable. Si ho fem, encara que no s’acompanyi d’una gran

pèrdua de pes, pot reduir aquests
dipòsits de greix al fetge. Quan dic
“moure’ns” no vull dir fer una classe de cardio-vascular al gimnàs (si
és el cas, perfecte!), ens podem con-

formar en fer petits canvis del dia
a dia, tot suma. Per exemple: oblidar que hi ha ascensor i pujar sempre per les escales, deixar el cotxe
a casa i anar caminant als llocs,
baixar una parada de bus abans,
quedar amb amics per caminar...
La qüestió és no estar la major
part del dia asseguts. Igual passa
amb l’alimentació, no es tracta de
patir i passar gana; el que importa
és menjar bé, que és molt diferent!
Les dietes hipocalòriques són difícils de mantenir i la motivació inicial disminueix amb el temps. El que
és aconsellable és acostumar el cos
a menjar bons nutrients cada dia i
disminuir els productes molt rics
en sucres i greixos saturats. A part,
és important mastegar els aliments
a la boca amb tranquil·litat abans
d’empassar-los, aproximadament
unes 30 vegades, per fer una bona
digestió i per menjar menys quantitat. Quan mengem a poc a poc
augmentem els nivells d’una hormona relacionada amb la sacietat
i en reduïm una altra que estimula
la gana en el cervell, així ens sentim tips molt abans havent menjat
menys en total.
L’objectiu de canviar els hàbits és moure’s i menjar sa. Així
aconseguirem petites pèrdues de
pes però “progressives”, que són
les més saludables i efectives a la
llarga. Animeu-vos a seguir aquest
estil de vida perquè poques coses
en medicina resulten ser tan efectives per millorar el nostre benestar.
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Georgina Garcia cau a
segona ronda a València

La tenista castellarenca Georgina
Garcia (128 WTA) va caure a segona
ronda del BBVA Open València 60k,
disputat la passada setmana.
L’Huracà va superar en primera
ronda (6-3/6-1) a l’alemanya Anne
Schaefer (619 WTA), a la que ja va

deixar fora de l’US Open. En segona
però, va creuar-se amb l’argentina
Paula Ormaechea (260 WTA), que
la va superar per 6-2/7-5.
El torneig valencià el va guanyar la
catalana Paula Badosa en superar
per 6-1/4-6/6-2 a Aliona Bolsova.

“El descens és una nova oportunitat”
jugador amb molt u contra u i gol,
que pot marcar diferencies.

ENTREVISTA
DARÍO MARTÍNEZ
Entrenador del
FS Castellar

Trobes a faltar reforç en alguna posició?

Hem sabut reforçar bé l’equip en
totes les posiciones. Malauradament al segon partit de pretemporada, Christian va patir una lesió
al genoll que el tindrà apartat dels
terrenys de joc fins a la temporada vinent. És un jugador molt intens i un gran defensor, el trobarem a faltar.

“

La joventut d’una plantilla amb una mitjana de
23 anys et permet tenir
un equip molt físic, intens
i amb ganes d’aprendre
i anar tots a una

”

Quin balanç fas de com ha anat
la pretemporada?

Albert San Andrés

Després de perdre la categoria la
passada temporada, en un curs molt
difícil, el FS Farmàcia Yangüela Castellar torna a la Divisió d’Honor del
futbol sala català amb la idea de recompondre l’equip amb noves cares
i més compromís dels seus jugadors.
Darío Martínez va prendre les
regnes de l’equip a la jornada sis de
la passada temporada a Tercera Divisió, amb un equip sense rumb ni
identitat, amb la intenció de retornar l’estil de joc de l’equip que va
meravellar Catalunya amb la classificació per a la final a quatre de
Manresa 2016.
Quin objectiu té l’equip per
aquesta temporada?

L’equip que s’ha format és molt jove,
per tant, el principal objectiu és
formar una bona base, idea de joc i
d’equip, per intentar tornar a 3a Nacional els pròxims anys.

A l’esquerra, Darío Martínez, dirigint al seu equip en un dels partits de pretemporada al Pavelló Joaquim Blume. || A. SAN AnDRÉs

El descens, és una oportunitat
per tornar a començar?

Totalment. Respecte a l’any passat
només continuen 5 jugadors. Tot i
el pal del descens, és una oportunitat amb gent nova, jove i de la casa
per arrencar un projecte des de 0.
El que perdem respecte a la continuïtat de projecte, ho guanyem perquè a la majoria de l’equip no l’hi
pesa el difícil any que vam passar.
El FS Castellar sempre ha estat
un equip amb un estil de joc molt
marcat. El seguirem veient?

Més que la temporada passada, continuïtat amb les temporades anteriors. Des de fa aproximadament

5-6 la proposta del club, respecte a
estil de joc es ferma. Un equip que
porta la iniciativa del joc, intenta
cuida i jugar a pilota i quan no la té
és un equip agressiu per recuperar-la com més aviat millor. Entre
portar la iniciativa o esperar l’error del rival, optem clarament per
la primera!
Quins seran els forts i els punts
dèbils de l’equip?

Els punts forts i febles d’aquest
grup de jugadors van de la mà. La
joventut d’una plantilla on la mitja
d’edat no supera els 23 anys et permet tenir un equip molt físic, intens,
amb ganes d’aprendre i anar tots a

una. D’altra banda, la manca d’experiència fa que de vegades no sabem
llegir el temps del partit, la falta de
picardia i de competir els minuts
claus pot ser un gran handicap.
Què aportaran els nous fitxatges d’aquesta temporada?

La plantilla de 16 jugadors consta
de cinc de l’any passat, sis de la pedrera i cinc incorporacions. José
María, un porter, que tot i no haver
jugat en la categoria és una garantia sota pals. Bracons i Christian,
un parell de jugadors de caràcter
més tàctic que donen més balanç
a l’equip. David, un pivot que ens
fa tenir un especialista i Àngel, un

No va començar de la millor manera, dels sis partits de pretemporada hem perdut els quatre primers. Al final era qüestió de temps
que ens comencéssim a entendre
sobre la pista. Com deia als jugadors, tenim un equip creat per cromos de diferents llocs que encara
no parla el mateix idioma. Amb els
pas dels entrenaments la cosa ha
canviat. Hem guanyat els dos últims partits i estem preparats per
iniciar la lliga.
Què li diries a l’afició taronja
per il·lusionar-la?

Que no dubtin en venir a gaudir,
trobaran un equip amb ganes, sacrifici i bon joc. Un equip que tindrà grans tardes de glòria durant
aquesta temporada esperançadora que comença.
Aquest dissabte (18 h), encabit al grup 2 de la Divisió d’Honor,
el FS Castellar debutarà a la categoria en el partit que els enfrontarà al Monistrol FC al Pavelló Municipal Pau Ribas de la localitat
montserratina.
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hoquei | 1a catalana

Un gol de Marc Estrada porta
els tres punts a Castellar
Segona victòria de la temporada de la Unió Esportiva, que acaba amb nou

Marc Estrada en una jugada d’atac de la temporada passada. || A. san andrés

Albert San Andrés

Segona victòria de la temporada per
la UE Castellar, que va aconseguir una
victòria d’importància davant del Club
Deportiu Masnou per 0 a 1 amb un solitari gol de Marc Estrada al minut 35 i
que serveix perquè els de Juan Antonio Roldán sumin sis punts i s’allunyin
de la part baixa de la tarda.
Un rival complicat amb jugadors
amb molta experiència en categories
superiors no era potser el millor es-

cenari per aconseguir una nova victòria, però a la UE Castellar li agraden els reptes èpics i rememorant el
partit de fa dues setmanes a Cardedeu, els blanc-i-vermells van apel·lar
a l’orgull per tirar endavant un difícil
partit al Maresme.
Al Castellar li costava entrar al
partit, contra un equip que no rifava
cap de les pilotes que jugava i construïa
gairebé totes les jugades. Tot i això, els
de Roldán aconseguien diverses jugades amb perill a la primera part, fins
que al minut 35, el gol arribava de les

botes d’Estrada per canviar el signe.
El gol canviava els plans de l’equip rival
que ja no seria més l’equip dominador
dels primers minuts.
A la segona part, els visitants
aconseguien dominar amb força èxit
durant els primers 25 minuts de joc,
mantenint l’ordre defensiu i evitant
ocasions clares del rival sobre la porteria defensada per Serrano.
Però com al Castellar no li agrada
guanyar fàcil –ni amb 11 homes sobre
el terreny de joc- al minut 70 se li complicaven les coses en veure el capità
Víctor León la segona groga. L’equip
es quedava en inferioritat, però només
cinc minuts, ja que al 75 el col·legiat
Sergi Roncero expulsava per segona
groga al defensa Mohamed Yassin El
Hmidi. La igualtat tornava sobre la
gespa, però l’anotador del partit, Marc
Estrada, veia dues grogues consecutives el 78 i 79, deixant als seus amb dos
homes menys fins al final.
El davanter Marc Estrada va valorar la importància d’aquesta victòria en un camp com el del Masnou, explicant que “hem fet un partit molt
complet i estem molt orgullosos de
sumar tres punts que necessitàvem
molt. Amb molt bona feina, bon treball i sacrifici de l’equip per a una
victòria molt merescuda”.
La UE Castellar ocupa la 13a posició de la taula amb sis punts, abans de
rebre diumenge al CF Parets, 4t classificat del grup quatre de 2a Catalana.

Jordi Vegas va fer un gol i va fallar una directa. || a. san andrés

Als granes li sobren
minuts a Tordera (4-3)
3a derrota consecutiva dels de Pere Gassó
L’HC Castellar va caure per 4 a 3 enfront del Club Patí Tordera i suma
la tercera derrota de la temporada
en tres partits.
Els locals s’avançaven als 10
minuts de partit amb un xut a la
frontal de l’àrea, però aviat empataven els de Pere Gassó amb una diagonal de Marcel Montllor i remat
de cullera, arribant amb l’empat a
un al descans.
Els castellarencs capgiraven el
marcador amb una contra de Montllor, però els quadribarrats tornaven
a igualar el marcador a dos poc després. El partit es trencava amb anades i tornades i Jordi Vegas aconseguia el tercer en un xut de banda,
però era el mateix jugador qui de-

saprofitava una directa per sentenciar el partit.
Una badada en un rebuig, deixava una pilota morta per l’empat a
tres dels del Maresme que tornaven
a entrar al partit. Els locals feien el
murri i un xut des del mig camp, era
desviat dins l’àrea per un dels seus
davanters per capgirar el marcador
i aconseguir el definitiu 4-3.
“Hem de d’aconseguir canviar l’estil de joc i fer més triangulacions i amb més velocitat. Aquest
equip té un estil de joc massa antic
per l’hoquei que es juga avui dia”
va explicar el tècnic Gassó.
Després de tres jornades, l’HC
Castellar és cuer del grup A de primera catalana. || a. san andrés

15

DEL 05 AL 10 D’OCTUBRE DE 2018

esports
bàsquet | copa catalunya

El CB Castellar comença afinat davant
del Cantaires de Tortosa (80-61)
Els de Raúl Jodra
superen al rival
en un recital de
joc al Puigverd
El Pavelló Puigverd va convertir-se
aquest diumenge en un gran teatre
on la música del joc castellarenc va
fer desafinar als Cantaires de Tortosa.
L’equip dirigit per Raúl Jodra s’imposava contra pronòstic als tarragonins
(80-61) en el debut del conjunt groc-inegre a Copa Catalunya.
Per arribar a aconseguir una coreografia com aquesta, els castellarencs però, van saber llegir el partit
i esperar el seu moment amb una espectacular segona part –de les millors
que es recorden als últims temps- on
els seus tenors van saber afinar més
que els del rival, que arribaven a l’afonia al tercer quart.
Musicalitat al marge, els groci-negres començaven amb poc encert al primer quart. L’equip errava

Àlex Hernández durant una jugada del partit enfront del Cantaires de Tortosa. || a. san andrés

escacs | G. sánchez

2n Torneig
Gregorio
Sánchez

Participants de les partides ràpides d’escacs de la Festa Major’18. || A. san andrés

El Club d’Escacs Castellar organitza
la segona edició del Torneig Gregorio
Sànchez d’escacs per a infants, amb
gairebé dos mesos de competició durant cada diumenge.
Per segona temporada consecutiva,
els escaquistes castellarencs celebren el
torneig-memorial amb la col·laboració de

l’escola El Casal i l’Associació d’Alumnes i amb el patrocini de la distribuïdora de propà Rarsa i la botiga Agrosans.
El torneig està obert a infants de sis a
setze anys residents o no a Castellar.
El Gregorio Sánchez s’iniciarà
el diumenge 28 d’octubre i durarà fins
al 23 de desembre, on cada diumenge a partir de les 11 hores del matí
es començaran les partides, amb la
duració necessària per a acabar les
partides iniciades.
En el capítol de premis, els tres
primers classificats gaudiran d’un trofeu i a més, el guanyador aconseguirà
un val de 50 euros per l’adquisició de
material escolar. El del 2n classificat
serà de 30, mentre que el 3r serà de 20.

molts tirs seguits i semblava que els
Cantaires arrasarien el Puigverd.
Fins a 15 punts de diferència màxima aconseguien els de Tortosa, tot i
que s’acabava 14-25.
Però el gir aconseguit la passada
temporada i la mentalitat guanyadora impresa pel tècnic hospitalenc tornava a relluir a l’inici del segon quart
i el Castellar aconseguia millorar la
defensa marxant 34 a 37 al descans.
A la segona part però, l’equip
local sortia endollat i un recital de
triples emmudia als Cantaires. Amb
un parcial de 25 a 7, el marcador
quedava en 59 a 44, per enfilar els
últims 10 minuts.
L’últim quart era un mer tràmit
on els locals s’agradaven. L’engranatge
funcionava a la perfecció i el recital dels
tenors castellarencs els feia superar a
un dels equips cridat a ocupar la part
alta de la taula a final de temporada.
Jodra va explicar a aquest mitjà
que “hem començat una mica nerviosos, intentant veure que era el que
proposava el rival i això ens ha fet
estar adormits a l’inici. Ens costava aguantar l’u contra u però hem
detectat on havíem de fer mal i que
ens podia dur a controlar el partit.
Els jugadors han estat de 10 ”.
El CB Castellar comença afinat
la temporada, amb una important
victòria que els deixa com a líders de
la categoria, abans de visitar la difícil
pista del Círcol Cotonificio de Badalona. || a. san andrés

Josep Carbonés, president del
Club d’Escacs de Castellar espera
que “poder consolidar aquest torneig ens fa ser optimistes de cara a
engrescar a infants i adolescents a
practicar els escacs”. La competició pretén ser un punt de partida per
a “més endavant poder competir,
si volen, amb altres jugadors d’altres municipis”.
“Esperem que aquesta edició
tingui igual o més acceptació que la
de l’any passat. Animo a totes i tots
que hi participin, són jornades molt
agradables, entre família, a més de
compartir uns bons moments movent les peces amb criteri i aprenent
dels altres” afegeix. || a. san andrés
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FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J5

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J1

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J1

1A CATALANA · GRUP A · J3

DEL 5 A L’11 D’OCTUBRE

4-1
0-1
1-2
0-2
1-3
2-0
1-1
0-1
5-2

Eixample - Rocafort
6/10
Nou Escorial -Sants
6/10
Rosario Central - Casserres 6/10
Monistrol - FS Castellar
6/10
Olesa - Floresta B
6/10
Castellbisbal - Alheña
7/10
Gavà - SJ Despí
7/10

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

Joanenc - Caldes M.
Vic Riuprimer - Cardedeu
Les Franqueses - Sabadell B
Can Parellada - Gramanet
Sabadellenca - Roda de ter
Ripollet - Matadepera
Parets - Sallent
Masnou - UE Castellar
Berga - Juan XXIII	

FC Joanenc
13
CE Berga
13
CF Les Franqueses 12
CF Parets
10
UD At. Gramanet 10
FC Cardedeu
9
Vic Riuprimer RFC	 7
CD Masnou
7
CF Ripollet
7
UE Sabadellenca
7
CF Caldes Montbui 7
CE Sabadell B
7
UE Castellar
6
CE Sallent
4
CE Roda de Ter
3
FC Matadepera
2
CD Can Parellada
1
CS Juan XXIII	
0

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4

4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
0

1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
2
1
0

0
0
1
0
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
4
3
4
4

CFS Eixample
FS B. Rocafort
AP Nou Escorial
Sants Futsal
F. Rosario Central
FS Casserres
Monistrol FS	
FS Castellar
FS Olesa
O. Floresta B
FS Castellbisbal
Alheña CE	
CCR Gavà
SJ Despí CFS	

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CB Castellar - Cantaires
Santa Coloma - Sant Cugat
Alpicat - Sitges
Ademar - Ripollet
Badalonés - Molins
Reus Ploms - Cotonificio
Pia Sabadell - AESE	

80-61
88-73
76-75
82-86
71-58
68-65
55-64

CLASSIFICACIÓ		PJ	PG	PP

CB Castellar		
CB Santa Coloma		
AE Badalonés		
AESE		
CB Ripollet		
La Salle - Reus Ploms
CB Alpicat		
Bàsquet Sitges		
Círcol Cotonificio		
Maristes Ademar		
Bàsquet Pia Sabadell
Bàsquet Molins		
UE Sant Cugat		
CB Cantaires Tortosa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CP Voltregà
9
FD Cassanenc
9
HC Ripoll
7
CP Roda
6
CE Arenys de Munt 6
HP Tona
6
CH Lloret
6
HC Sentmenat
6
CP Jonquerenc
5
CHP Bigues i Riells 3
CP Vic
3
CP Tordera
3
CH Palafrugell
1
CH Arenys de Mar 0
GE i EG
0
HC Castellar
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
0
2
2
2
2
3
3
3

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 6 OCTUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
10:30 benjamí B – Terrassa FC
10:30 benjamí E – Sabadellenca UE
12:00 prebenjamí A – Roureda VDF
12:00 benjamí D – Juv. 25 Sept.
13:00 aleví F – EF Barberà
13:00 infantil A fem – Ullastrell CE
15:00 juvenil fem – RCD Espanyol
17:00 infantil D – EF Base Ripollet
19:30 juvenil A – Cerdanyola
Partits a fora
10:30 	Juv 25 Septiembre - aleví D
12:00 	EF Barberà - benjamí A
12:00 Badia del Vallès CD - aleví E
12:00 	Terrassa FC - aleví G
12:00 	Caldes Montbui - infantil A
13:00 	Aristoi FC - infantil C
13:00 	EF Sabadell - cadet C
13:30 	EF Base Ripollet AD - aleví A
13:30 	Ripollet CF - cadet B
DIUMENGE 7 OCTUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15 veterans – Barberà
10:00 prebenjamí – Sentmenat
12:15 	Amateur A – Parets CF
15:00 infantil B – OAR Gràcia
17:00 cadet A – Maurina Egara CF
Partits a fora
11:45 	Santboià FC - infantil B fem
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 6 OCTUBRE
Pavelló Puigverd
09:00 premini – EB Rosella
10:30 premini – Sfèric Terrassa
16:30 preinfantil – CB Matadepera
18:00 júnior fem – CEM Rubí

Motor | Focuxtreme

Eguren-Parera, podi tot i les penúries
El copilot castellarenc Arnau Parera
va aconseguir la tercera plaça al Ral·li
de terra de Vidreres, fent parella amb
el pilot Fernando Eguren a la Focuxtreme. Tot i no haver participat en l’anterior prova del Ral·li de La Llana -on Eguren va guanyar- el copilot va quallar
una excel·lent participació a Girona.
Amb problemes a la sortida del
primer tram -on no van respectar els
dos minuts entre sortides- la dupla
marxava llarga en una de les zones per
culpa de la falta de concentració, acabant en sisena posició. Al segon, Parera
es quedava sense micro a mig recorregut, però tot i això marcaven el segon
millor temps, pujant a la quarta posició

Jonquerenc - GEiEG
Arenys de Munt - Lloret
Bigues i Riells - Vic
Arenys de Mar - Voltregà
Tona - Cassanenc
Tordera - HC Castellar
Ripoll - Plafruguell
Roda - Sentmenat

Parera i Eguren -de taronja- després de rebre el premi a Vidreres. || cedida

de la general. A la segona passada del
primer tram marcaven un scratx, però
en l’enllaç s’adonaven que el seu Focus
portava un braç de suspensió trencat.
Tot i els problemes a l’última passada optaven per un pilotatge conservador per aconseguir puntuar, marcant el quart millor registre. Arreglant
l’avaria a l’assistència, abans de la sortida del sisè tram, s’adonaven de la fallada d’un suport del motor. Això no els
frenava per acabar en segona posició
a les dues següents passades i aconseguir el tercer esglaó d’un podi, que cap
de les penúries va poder evitar.
La prova la guanyaven Aleix Solà
i Marc Sauleda, que s’imposaven a cinc
dels sis trams, seguits de Miki Ibáñez
i David López. El copilot castellarenc
i el pilot de L’Arboç són els líders del
campionat a falta de dues proves -Torrefeta i 2000 Viratges-, amb 20 punts
sobre Solà i Sauleda. || a. san andrés

Partits a fora
11:15 FC Valldoreix - sots 25
12:30 	CB Grup Barna - mini
13:00 	CN Terrassa - mini
16:00 	UE Horta - cadet
DISSABTE 7 OCTUBRE
Partits a fora
09:00 	UE Horta - sènior fem
10:30 	JET - premini fem
13:00 	CE sant Nicolau - sènior B
16:00 	CB Igualada - júnior
17:45 	Círcol Cotonificio - sènior A
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 6 OCTUBRE

Pavelló Joaquim Blume
12:30
16:00
16:15
17:30

benjamí B – CN Caldes
cadet B – CEFS Manlleu
aleví B – Vic CFS
juvenil A – Olímpic Floresta

Partits a fora
10:30 Grups Arrahona - infantil B
12:15 FA Vilatorrada - cadet A
13:40 CFS Montcada - benjamí A
18:00 Monistrol FS - sènior A
DIUMENGE 7 OCTUBRE

Pavelló Joaquim Blume

biketrial | C. tarragona

Victòria de
Naia Rovira
a Gandesa

Naia Rovira va aconseguir una lluitada victòria a Gandesa. || cedida

Naia Rovira va aconseguir la victòria
a Gandesa (Terra Alta), quarta prova
puntuable per la Copa Tarragona. Tot
i no ser una habitual d’aquest campionat, la castellarenca no va donar opció
als seus rivals de categoria benjamí,
aconseguint una victòria de mèrit. Lluc
Roa, amb una sisena plaça a la mateixa categoria, segueix líder del campionat, quan només resta una prova
per disputar.

Cinc van ser els pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’ que van participar a Gandesa, on sorprenentment
Alan Rovira no aconseguia la victòria en categoria R1, després de penalitzar cinc punts, per cap del guanyador Martí Riera.
El podi de l’Alan era el segon dels
tres aconseguits per l’Escola de Trial,
on Unai Marcos acabava en segona
posició en categoria aleví, després de
marcar 22 punts. Marcos és segon al
campionat i arribarà a l’última cita
(Botarell) amb només 10 punts de desavantatge del líder del campionat,
Ferran Serra.
A banda de Naia Rovira, Toni
Abellán acabava 5è i Lluc Roa 6è a
benjamíns. Els punts sumats per Roa
li permeten seguir líder del campionat,
ja que Efrén Lara va ser quart. || a. s.a.

09:00
11:30
13:00
17:00

prebenjamí B – CN Caldes
aleví A – SS Santa Perpètua
infantil A – CFS Isur
sènior B – AD Can Cuyàs

Partits a fora
11:45 Santboià FC - infantil B fem
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 6 OCTUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
15:30 prebenjamí A – CP Voltregà
16:30 iniciació A – HC Palau
18:00 infantil – CP Manresa
19:00 sènior 2 cat – Cerdanyola
Partits a fora
16:00 CP Taradell - aleví
DIUMENGE 7 OCTUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
10:00 prebenjamí B – Sant Feliu
11:00 juvenil A – HC Sfèric
12:30 juvenil B – Caldes
18:30 sènior 1 cat – Bigues i Riells
Partits a fora
16:00 HC Sentmenat - iniciació B
17:00 CP Manlleu - femení
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Tertúlia poètica, a la
Biblioteca Municipal
Dilluns, a les 20 hores, la Biblioteca Municipal ha presvist una nova
sessió de ‘En to poètic’ centrada en
Francesc Fontanella. (Barcelona,

La Centraleta reprèn el cicle
‘De Què parlarem?’ amb un
taller gratuït

1622 - Perpinyà, 1682 o 1683) va ser
l’escriptor més ambiciós del Barroc
català, destacat en la poesia i el teatre. En aquesta ocasió, l’activitat
es durà a terme a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, ja que la biblioteca estarà tancada per obres.

La llibreria La Centraleta reprèn el
cicle ‘De què parlarem?’ centrant-se
en “Esclavitud al segle XIX: afroa-

mericans als Estats units” i “Esclavitud al segle XXI: exploctació a casa
nostra”. L’activitat tindrà lloc a les
19.30 hores, el dimecres dia 20, i és
un acte gratuït. El taller finalitzarà
amb propostes de lectures que ajudin a aprofundir en el tema.

L’Auditori pedala amb Blaumut
El concert, dissabte al vespre, va inaugurar la temporada de teatre i música d’aquesta tardor

Guillem Plans

L’optimisme s’encomana, diuen. I si ens
arriba ben lubricat musicalment, amb
arranjaments d’instruments clàssics i lletres amables, és lògic que ens cali ànima
endins. Per tant, no va ser estrany sortir
més viu que mai dels 90 minuts de concert
dels Blaumut, que aquest dissabte al vespre van inaugurar la privilegiada temporada de música i teatre d’aquesta tardor a
l’Auditori Municipal Miquel Pont.
Tot i presentar el disc Equilibri davant d’un públic acomodat a la butaca, el
grup no va renunciar a animar el concert.
En cas de ser així, haurien renunciat a la
seva identitat, acostumats a injectar nervi
a les seves actuacions. Des de la primera
cançó amb la qual van arrencar, Vint-iun botons, van amanir d’alegria l’Auditori, que responia a les interaccions i seguia
els ritmes amb els palmells. Fins i tot, alguns es van atrevir a xiular la tornada de
Pa amb oli i sal, convertida en himne pels
altaveus del Camp Nou, imprescindible
per acompanyar l’entrepà de la mitja part.
Les cançons de Blaumut, embolicades d’imatges tendres i lleugeres, obren finestres a escenes quotidianes, a paisatges
plaents. I aleshores llancen versos encriptats poèticament, amb el característic estil
que barreja pop i folk. D’aquesta manera el
concert llisca suaument, tibat per la veu de
Xavi de la Iglesia, pel violinista trempat Vassil Lambrinov, i per la resta del grup, Manel
Pedrós, Oriol Aymat i Manuel Krapovickas
Encara que menys difoses per les
ones hertzianes, cançons del darrer disc
com Chaplin o Demà també van ser rebudes amb predisposició alegre pel públic. Per altra banda, Blaumut va dedicar
el Pont de L’Accademia, un tema instru-

mental del seu segon treball (El primer
arbre del bosc, 2015), “als que dormen a
la presó i als que han hagut de marxar
per no dormir-hi”. En aquest instant, el
triangle invertit que identifica el grup,
lluminós a l’escenari, va mudar de color.
Les llums van tenyir de groc els cantants.
Per posar el llacet a l’actuació, Blaumut va regalar un final de concert memorable. Sense previ avís, el grup es va traslladar entremig de les dues platees que
divideixen la sala. I des d’allà, quan es començava a intuir que marxarien de Castellar descuidant-se al calaix Bicicletes, van
convidar a pedalar l’Auditori.

Els Blaumut van
contagiar el seu
esperit al final de
la seva actuació
cantant ‘Bicicletes’
a la platea.
|| Q. PASCUAL
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CAL | proposta

La Nova Cançó, protagonista al Correllengua’18
Els dies 5, 6 i 7
d’octubre la CAL de
Castellar del Vallès
ha previst activitats
que recolzen la
llengua catalana

intentat que tot estigui ben documentat. “No pretenem que sigui
una màster class, però si que puguem fer un repàs a la història i a
les seves cançons”, afegeix.
Dissabte a la tarda, l’activitat

del Correllengua arrenca a les 18 h,
a la plaça d’El Mirador. S’ha previst
una actuació del Ball de Gitanes, del
Ball de Bastons, dels Gegants El Sol i
la Lluna i, a les 18.45 h, concert amb la
Coral Xiribec. A les 19.15 hores apro-

ximadament es donarà inici al concert amb Els Collons del Pare Rababa. “Totes són entitats i grups que
ja han participat anteriorment
al Correllengua”, apunta la CAL.
De fet, la idea “és fer poble donant
l’oportunitat a les associacions de
ser-hi sempre presents”, afirmen
des de l’organització.
A les 20.10 hores arribarà la
Flama del Correllengua i es llegirà
el Manifest. Enguany, Anton Carbonell, exprofessor de llengua i literatura catalanes, president de l’Aula
d’Extensió Universitària i membre
del Col·lectiu Pere Quart, erà l’encarregat de fer la lectura.
Diumenge, “i per segon any
consecutiu”, la CAL torna a col·
laborar amb el Club Cinema Castellar Vallès i projecten conjuntament
“Petitet”, a l’Auditori Municipal.
Paral·lelament, el Correllengua
ha previst una exposició amb els diferents treballs relacionats amb el
tema del Correllengua 2018 “Nova
cançó”, que han elaborat les escoles
Sant Esteve, El Sol i la lluna i l’Emili
Carles Tolrà. “La farem al Mercat
Municipal perquè sigui més visible que altres anys i durarà una
setmana, del 6 al 13”.

AUDITORI MUNICIPAL | CLOWN

anys, tot i que anteriorment ja havia
fet incursions en el món del clown i,
“de fet, soc actriu de total vida”.
L’espectacle que presenten diumenge parla sobre l’autoestima de
tots nosaltres. “Tots tenim súper
poders”, diu l’Helena. També es
tracta el tema del medi ambient, on
“l’enemic és el soroll”.
A l’escenari, ideat per l’escenògraf Pep Aymerich i també pallasso,
hi veurem uns gronxadors de fusta.
Les músiques són d’en Pep Pascual,
“que també és pallasso i que fa músiques originals per espectacles de
clown”, segona Escobar.
La direcció del muntatge és de
Pere Hosta, la dramatúrgia és de

Jordi Palet, “i jo soc la única intèrpret, tot i que es veu perfectament
que a darrere hi ha tota una gent
que treballa amb mi”.
La Bleda és un personatge perspicaç, innocent i molt entranyable.
“De seguida es fica la gent a la butxaca”. Molta gent ja coneix la bleda
però ara arriba amb els seus súper
poders, “que de fet són els que té
tothom però que ella els fa súpers”.
La Bleda pretén que, qui vegi l’espectacle, s’emporti un somriure i la felicitat cap a casa. “També pretenc que
hi hagi una part pedagògica”, en
aquest cas, “que la gent surti amb
ganes de viure, d’ajudar els altresi a un mateix”. || marina antúnez

Marina Antúnez

El Correllengua 2018 s’inspira en la
Nova Cançó. Aquest és el tema escollit enguany des de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana, la CAL Nacional, per a la celebració del Correllengua. A Castellar, la celebració tindrà lloc els dies
5, 6 i 7 d’octubre, a diferents espais
del municipi.
Divendres 5, a la Sala de Butxaca de l’Ateneu i a les 22 hores, s’ha
previst un espectacle musical titulat
“Una mirada a la nova cançó”, a càrrec de la cantant castellarenca Mariona Roca i la cantant i guitarrista de Sant Quirze Mireia Sans. “Al
concert farem una repassada a la
Nova Cançó, intentant cobrir totes
les etapes del moviment i totes les

Els Collons del
Pare Rababa,
que van actuar
diumenge
passat per
commemorar
l’1-O, també
hi seran al
Correllengua.
|| q.pascual

influències, fent algunes cançons
representatives i algunes que potser no es coneixen tant”, diu Roca.
“Repassarem una mica l’inici amb
els Setze Jutges, i com va quallar”.
En aquest sentit, les intèrprets han

La Cia. La Bleda
actua diumenge
a Castellar

La pallassa La Bleda protagonitza ‘Superbleda’ a l’Auditori Municipal. || cedida

Diumenge 7, a les 12 hores, l’Auditori
Municipal acull l’espectacle Superbleda, de la Cia. La Bleda. Es tracta d’un
espectacle familiar, “produït també
per Temporada Alta i que darrerament va estar al Teatre Lliure”, ens
explica Helena Escobar, que interpreta
el personatge de la Bleda des de ja fa 18
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cultura
auditori municipal | documental

La cara més íntima d’Eugenio
al DocsBarcelona del Mes
La cinta d’aquest
divendres se centra
en la vida del popular
humorista català

Marina Antúnez

Aquest divendres, a les 20 hores, el
DocsBarcelona del Mes presenta Eugenio, a l’Auditori Municipal Miquel
Pont. El film el signen els directors
Jordi Rovira i Xavier Baig. Aquesta
proposta mensual, organitzada conjuntament pel Club Cinema Castellar
Vallès, Cal Gorina i L’Aula d’Extensió Universitària, selecciona aquesta vegada un film que parla del po-

pular humorista català, que omplia
els escenaris amb la seva presència
i el seu particular sentit de l’humor.
Sempre impassible, vestit de
negre, amagat rere unes grans ulleres fosques i el fum d’un cigarret.
Ell va deixar una empremta important a diverses generacions que, encara avui, riuen i expliquen els seus
acudits.
A partir dels anys vuitanta i
fins a mitjans dels noranta, va ser
present a totes les cases del país a
través de la televisió i va fer gires
per tot Espanya i part de l’Amèrica
llatina. Però l’èxit professional amagava el que passava lluny dels focus,
a la intimitat.
Eugenio era un personatge polifacètic. També va ser joier, cantant,
músic, empresari, pintor, actor i, fins
i tot, una persona aficionada a l’eso-

BREUS
jocva | concert

Gran actuació de la JOCVA a Barcelona

terisme. La seva vida va estar marcada per un gran amor i primera esposa, la Conchita Alcaide, qui el va
convertir en artista.
La mort prematura de la Conchita va ser el punt d’inflexió que va
marcar la seva vida. D’una banda,
aquesta mort va coincidir amb l’inici de l’èxit. De l’altra, es va apoderar
d’ell una tristesa infinita que el portaria a un pou de foscor.

|| El dissenyador
castellarenc Gerard Arderius participarà a la presentació del film d’aquest
divendres per parlar del projecte
que va fer ell sobre l’Eugenio titulat
El soso català que fa riure, guardonat
amb el Premi Laus. Arderius coneix
bé la figura de l’humorista, després
d’haver treballat també el seu costat
més desconegut i personal.
gerard arderius

El Jardí dels Tarongers de Pedralbes va acollir, el passat 21 de setembrre, un concert de la Jove Orquestra de Castellar del Vallès i l’Orquestra i
Banda del Conservatori de Sant Cugat, ambdues dirigides pel castellarenc Carles Miró. El concert, d’una durada aproximada de 40 minuts, va
incloure peces de P. I. Txaikovski, R. V. Williams, D. E. Wagner, Pau Casals i Enric Casals i la ‘Scottish folk music’. La JOCVA i l’orquestra de Sant
Cugat van valorar molt positivament aquesta oportunitat ja que la gent
que sol tocar en aquest espai és d’un nivell alt.
L’Associació Jardí dels Tarongers i El Consell Català de la Música van reobrir aquest espai, al Jardí dels Tarongers, a mitjans del 2014 i es va convertir, de la mà del mecenes Josep Bartomeu, en el centre vital de la vida
musical de Barcelona, oferint a la ciutat l’oportunitat de conèixer els millors intèrprets i les obres dels millors compositors de tots els temps,
amb els criteris més exigents de la crítica del moment. || m. a.

música | grup local

Mucca Failate publica a les xarxes el
vídeoclip de la seva cançó ‘Rota’

‘Eugenio’ és el DocsBarcelona del Mes que explica la vida del popular humorista català. || cedida

Mucca Failate, el grup vallesà que compta amb dos components castellarencs, acaba de fer públic a Youtube el seu nou videoclip. Es tracta de
la història que posa imatges a la cançó ‘Rota’, ja força seguida pels seus
fans. En aquest vídeo promocional, les localitzacions s’han escollit gairebé totes a Castellar. En aquest sentit, es pot veure l’església de Sant Esteve de Castellar, els jardins del Palau Tolrà i el Centre Feliuenc, entre d’altres. També hi ha imatges preses a una nau de Dosrius, al Maresme.
Mucca Failate compta amb la producció de Pandemia Film per a la creació d’aquest videoclip. Com ja és habitual, graven so als estudis de
Ten Productions. El vídeo es pot veure al https://www.youtube.com/
watch?v=19RE-T5dAQ8. || m. a.
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auditori municipal

Música | GRUP Coral pas a pas

El Pas a Pas va brillar
La coral Pas a Pas va oferir un concert, diumenge, amb la col·laboració
d’Escènics i Espaiart. L’acte va tenir
molt bona acollida a l’Auditori Municipal i va aplegar unes 150 persones.
“Ens va dir que, fins i tot, se’ls havia
fet curt, i això és bona notícia”, deia
la Clara Martí, directora de la coral.
Escènics, de Sabadell, “no col·
laborava per primer cop però sí
que ho feia amb actor, ballarins i direcció escènica”, comentava Martí,
que va valorar molt positivament
la participació conjunta. “Tenim
ganes de tornar-hi, al menys, un
cop l’any”. Valoració positiva també
la col·laboració amb Espaiart, l’escola d’arts escèniques de Castellar.
L’acte, inclusiu perquè la coral

Pas a Pas va fer una cosa que fa la
resta de la societat “i perquè van
cantar al costat de músics i cantants que també actuen a altres
llocs”, va agradar molt al públic “i
va encantar a la coral Pas a Pas”.
Acostuma a ser un grup “amb expressivitat neutra i quan surten
amb un somriure saps que totes
les hores d’esforç han valgut la
pena”. De fet, l’objectiu de la coral
és el de millorar l’estat d’ànim. Martí
lamenta que responsables de l’Ajuntament, “que haurien de recolzar
projectes com aquests” no assisteixin als concerts que programem,
“ja que és quan nosaltres podem
ensenyar la feina que hem estat
fent”. || m. antúnez

La coral Pas a Pas, amb Escènics i Espaiart, van oferir el concert ‘On air’, dirigits per Clara Martí. || Joan vives

BREUS
TEATRE | T.I.C. ESCÈNIC

‘Aquesta nit
tanquem’, a
l’Auditori
La companyia T.I.C. Escènic presenta altre cop l’obra ‘Aquesta nit tanquem’, aquest dissabte, a les 21.30
hores, a l’Auditori Municipal. Es tracta d’una adaptació d’una obra Manuel de Pedrolo escrita l’any 1973, “però
de rabiosa actualitat”, afirmen des de
T.I.C. Escènic. Se situa en el moment
en què es lluitava contra la dictadura per recuperar un sistema de llibertats i recrea una situació sòcio-politica imaginària i la consegüent revolta
imaginària sorgida en un teatre imagi-

nari d’una ciutat imaginària en un país
imaginari que pateix un règim repressiu imaginari. El muntatge, un tribut de
T.I.C. Escènic a Pedrolo, està dirigit per
Jeroni Oller i protagonitzat per Gabriel
Ruíz, Joan Solé, Josep Maria Roviralta, Ramon Permanyer, Eulàlia Vilarasau, Carles Rovira, Dolors Ruiz i Jeroni Oller. T.I.C Escènic recupera aquest
text de Manuel de Pedrolo i reivindica
que encara no se li ha atorgat el merescut reconeixement acadèmic. L’entrada funcionarà amb el sistema de taquilla inversa, és a dir, cadascú pagarà
el que cregui convenient. L’activitat
de T.I.C. ha passat a formar part de les
propostes de la Comissió de l’Any Pedrolo i de la Fundació Pedrolo (tutelada
per la filla de Manuel de Pedrolo, Adelais de Pedrolo). || M. A.

CICLE DE CINEMA | PROGRAMACIÓ

Diumenges de cine, a
Castellar del Vallès
La pel·lícula ‘Petitet’ obre, diumenge 7 d’octubre, la programació estable de cinema impulsada per cinquè any
consecutiu per l’Ajuntament de Castellar. Fins al mes de
maig, l’Auditori Municipal tornarà a acollir projeccions
que es faran en suport digital estàndard d’alta definició
(HD 2K). Diumenge 14 d’octubre, s’ha programat ‘Campeones’, de Javier Fesser. El diumenge 21 d’octubre serà
el torn d’una altra comèdia espanyola: ‘El mejor verano
de mi vida’. I, finalment, el film d’aventures ‘Alpha’ clourà la programació d’octubre, el dia 28. A l’octubre també
es reprèn la programació de cinema familiar que, un cop
al mes, s’inclou dins el Cicle de Cinema Infantil en Català
(CINC) impulsat per la Generalitat. El títol seleccionat pel
21 d’octubre, és ‘Els increïbles 2’. || redacció
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Cinema: “Petitet”
Diumenge 7 · 18.45 h · Auditori Municipal
El Club Cinema Castellar Vallès i la CAL han programat el documental “Petitet”. J. X. Valentí,
Petitet, un corpulent gitano del barri del Raval de
Barcelona, havia acompanyat molts dels grans músics de la rumba. El seu pare va ser palmero del
famós ídol de la rumba catalana, Peret, ja mort com
tots els grans noms de la seva generació que van
popularitzar i internacionalitzar la rumba catalana. Abans de morir la seva mare, en Petitet li va prometre que algun dia portaria la rumba al Liceu. És
fill únic i pateix miastènia greu, una malaltia de les
anomenades rares que només es diagnostica a una
de cada 50.000 persones a tot el món i encara no
té curació. Ara, per poder complir la seva promesa, haurà de reunir una vintena de músics gitanos i
aconseguir el miracle.

agenda

“90 anys. Fundació Obra Social
Benèfica”
Del 15 d’octubre al 12 de novembre
Mercat Municipal
Org.: Fundació Obra Social Benèfica
Col·laboració: Centre d’Estudis de
Castellar del Vallès i Ajuntament
Correllengua 2018
Del 6 al 13 d’octubre
Al Mercat Municipal, Sant Esteve, El Sol i
la Lluna i Emili Carles Tolrà
“Trenquem reixes per la llibertat”
Exposició permanent
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Escultures de Josep Llinares
Exposició permanent
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

del 5 al 14 d’octubre

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

DIVENDRES 5

DIUMENGE 7

DIMARTS 9

DIVENDRES 12

20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: Eugenio
Auditori Municipal
Organització: Cal Gorina, CCCV i
L’Aula

De 9 a 12 h - ESPORT
57a Marxa Infantil de Regularitat
Sortida des del local del CEC
Organització: CEC

19 h - PROPOSTA
Audiència pública: Presentació de
la proposta d’ordenances fiscals i
pressupost municipal 2019
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

21 h - CAFÈ-TEATRE
Aquesta nit tanquem
Pedrolo al Calissó d’en Roca, amb
cançons d’Ovidi Montllor
Calissó d’en Roca
Organització: TIC Escènic

22 h - PROPOSTA
Correllengua 2018: Nova cançó
“Una mirada a la nova cançó”,
amb Mariona Roca i Mireia Sans
Sala de Butxaca de l’Ateneu
Organització: CAL

DISSABTE 6
De 18 a 20.30 h - PROPOSTA
Correllengua 2018: Nova cançó
Ball de Gitanes, Ball de Bastons,
Gegants El Sol i la Lluna, Coral
Xiribec, poemes de Suport
Castellar, concert amb Els Collons
del Pare Rababa i arribada a la
Flama, sorteig i Manifest
Plaça d’El Mirador
Organització: CAL
19 h - PROPOSTA
1a reunió sobre la 9a edició del
Pessebre Vivent de Sant Feliu
Busquem nous figurants!
Antigues Escoles de Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre Vivent de
Sant Feliu del Racó
21.30 h - TEATRE
Aquesta nit tanquem, de Manuel
de Pedrolo
Auditori Municipal
Organització: TIC Escènic
22.30 h - BALL
Nit de ball amb Musical Platinum
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

12 h - TEATRE FAMILIAR
Superbleda
Cia. La Bleda i Temporada Alta
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 - CINEMA
Correllengua 2018: Nova cançó
Petitet
Auditori Municipal
Organització: CCCV

DILLUNS 8
De 9.30 a 14 h - PROPOSTA
L’equip del Síndic, a Castellar
Cal concertar entrevista al tel. 900
124 124 o a l’a/e sindic@sindic.cat
Ca l’Alberola
Organització: Síndic – El defensor
de les persones
20 h - PROPOSTA
En to poètic: Sessió dedicada a
Francesc Fontanella
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal

20 h - PROJECCIÓ
Documental Most likely to succeed (Més probabilitats d’èxit)
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Escola El Sol i la Lluna
i Ajuntament, dins el marc de l’Escola Nova 21

DIMECRES 10
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut
18.30 h - TALLER
Pla Estratègic Castellar 20/20.
Fase de propostes d’acció: àmbit
territorial
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament
19.30 h - TALLER
De què parlarem? “Esclavitud al
segle XIX i XXI”
Carrer Major, 29
Organització: La Centraleta

DIJOUS 11
9 h - SORTIDA
Vine i Camina +60:
De Castellar a La Salut
Sortida: pl. del Mercat
Organització: Ajuntament

DISSABTE 13
De 10 a 13.30 h - CONFERÈNCIA
Jornada sobre el patrimoni
cultural de les Arenes
Antic hostal de les Arenes
Org.: Centre d’Estudis de Castellar
– Arxiu d’Història i Ajuntament
21 h - CAFÈ-TEATRE
Aquesta nit tanquem
Pedrolo al Calissó d’en Roca, amb
cançons d’Ovidi Montllor
Calissó d’en Roca
Organització: TIC Escènic
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Alma
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 14
De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Visita guiada: Ruta de descoberta
de les Arenes. Reserves a l’a/e arxiuhistoriacastellar@gmail.com
Inici: aparcament de l’ermita de les
Arenes
Org.: Centre d’Estudis de Castellar
– Arxiu d’Història i Ajuntament
16.30 h i 18.45 h - CINEMA
Campeones
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Sílvia Bas
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

I és que, ben mirat, n’hi ha molts que són feliços perquè es troben profundament immergits en la dissort

Thomas Bernhard

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

Recomanació

DIVENDRES 5	YANGÜELA
DISSABTE 6
CASANOVAS
DIUMENGE 7
CASANOVAS
DILLUNS 8	PERMANYER
DIMARTS 9
CATALUNYA
DIMECRES 10	VILÀ
DIJOUS 11
EUROPA
DIVENDRES 12
CASTELLAR
DISSABTE 13	YANGÜELA
DIUMENGE 14	YANGÜELA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
Pere Alberola Calvo
46 anys · 14/09/2018
Luis Arroyo Romero
80 anys · 29/09/2018
Maria Campillo Monuera
91 anys · 30/09/2018
Ruben Salinas Martínez
38 anys · 30/09/2018
Flor Canalís Garcia
49 anys · 01/10/2018

El microblanding, una
tendència en augment.

El castell de Castellar (2), vers 1920
Una de les imatges típiques del castell és la visió del pati interior des de la porta principal d’entrada, amb les dues escales per pujar a les estances nobles. Es veu bé el pou tancat, tot ell fet de pedra
picada, que ja fa força anys va ser desmuntat i traslladat a una altra finca de la mateixa família propietària. A la vora, una teiera de ferro forjat. A l’escala gran hi ha un càntir, un sac i un cistell, una
saca grossa, una corda i, al replà de dalt, una campana penjada a la paret. || text: albert antonell ||
fons: joan rocavert argelagués ||arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@clarafogons
Arròs “tot pelat”

@arnaucabeza
Bellver de Cerdanya

@elgrangerard
Berlina de xocolata caníbal

Si tens poc pèl a les celles o les has depilat en
excés, el microblanding és molt bona opció. Gràcies a aquest revolucionari tractament estètic,
s’aconsegueix unes celles amb un acabat molt
més natural que amb els mètodes tradicionals.
El microblanding és una pigmentació de les
celles, però a diferència de la micropigmentació, el procés és completament manual on es
va traçant cada pèl de la cella, donant-li forma
o omplint els espais buits.
Qualsevol persona pot sotmetre’s al tractament estètic, però en específic, està dissenyat
pels qui tenen “poca cella”. També és ideal pels
qui volen reconstruir les seves celles, així com
definir-les, omplir espais buits o arranjar-les
després d’una mala depilació.
El procés acostuma a durar entre dues i tres
hores i és indolor, ja que s’aplica una crema anestèsica que evita sentir possibles molèsties durant el procés d’aplicació. Primer, es defineix
la forma de la cella, es tria el to de pigment més
adequat i amb un llapis es traça la forma per
tal de predir el resultat final. Posteriorment,
s’utilitza un llapis i agulla especial que diposita el pigment a l’epidermis, simulant cada pèl.
De fet, un dels grans avantatges del tractament és l’aspecte natural final, molt diferent
del d’un tatuatge, i la seva duració és d’aproximadament dos anys. No obstant això, i per tal
de garantir bons resultats, és primordial ser
en bones mans, és a dir, en mans professionals.
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11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Lluitadora
Un defecte que no pots dominar?
El caràcter
Una persona que admires?
Ma mare i la meva filla, al 50%
La teva paraula preferida?
T’estimo
Quin plat t’agrada més?
La pizza
Un animal?
El gos
Un llibre?
‘Omple’m de petons’, de Carlos González
Un grup de música?
Scorpions
Una pel·lícula?
‘Dragonfly (La sombra de la libélula)’
Un viatge pendent?
París
Un desig?
Que la Núria arribi on més lluny pugui

”La gent que em coneix
em felicita i això
em dona empenta

“

Treballa com a psicòloga i gairebé no té temps lliure.
Amb 39 anys a l’esquena afronta amb energia la greu
malaltia de la seva filla. Fa poc que ha descobert que,
amb l’esport, segueix una teràpia que l’ajuda a ser feliç
Marina Antúnez

· Per què vas estudiar psicologia?

Havia fet ciències. A segon de batxillerat vaig cursar l’assignatura de
psicologia i em va agradar molt. Estic
súper contenta d’haver escollit això,
crec que va molt amb la meva manera
de ser. M’agrada treballar amb persones, visc molt la meva professió.

ta. Amb una ressonància es va confirmar que el cerebel era molt més
petit del normal. La genetista no ens
va donar cap diagnòstic. Als 4 o 5
mesos em va arribar una carta de la
neuròloga. La nostra filla tenia una
microcefàlia, un problema greu. Va
començar el periple de metges, estimulació precoç, neurorehabilitació pediàtrica a la Sala Puigvert, etc.
· I quan va arribar, el diagnòstic?

· Què et va suposar saber que la
teva filla patia una malaltia greu?

Feia temps que estàvem buscant un
fill. A la meitat de l’embaràs, em van
dir que era més petita del compte
però van fer proves i semblava que
tot estava bé. Em van donar la baixa i
vaig entrar en el protocol d’embaràs
de risc. Em van dir que seria prematura però que creixeria. Va néixer la
setmana 36, el dia de Sant Esteve. Li
van fer ecografia cerebral i van detectar una part del cervell més peti-

Quan tenia un any i escaig, la genetista del Taulí va enviar una mostra
de sang de la Núria a un laboratori
d’Alemanya. I van determinar que la
Núria té la síndrome de mutació en
el gen CASK. Només hi ha el seu cas
a Espanya i 21 casos a Europa. Els
símptomes varien. En el moment de
gatejar, la Nuria no gatejava, en el de
caminar, no caminava... ara té 8 anys
i no diu ni una paraula, encara porta
bolquer i ho menja tot triturat. Mai
ha aixecat el cos de terra.

· Com es gestiona, la realitat?

La gent em deia: tu ets psicòloga, quina
sort! Però no és així, és molt dur. Vaig
haver de reduir la jornada a Psicovallès
i em vaig bolcar en la Núria. El matrimoni se’n va ressentir i ens vam divorciar. Havíem començat a sortir d’adolescents, fins fa 4 anys. No era feliç.
Amb el problema de la Núria la cosa
es va agreujar. Quina sort haver-me separat, és millor haver pres camins separats. La Núria i jo som indestructibles! Ella és el millor que m’ha passat.

anar a tres classes seguides! L’endemà
ja estava apuntada i ara hi vaig cada
dia, si puc. Veig que puc fer coses que
no havia fet mai a la vida! Fa dos anys
vaig començar a fer muntanya. Un
amic em va portar a la Mola, després
vaig pujar a Montserrat, al Puigsacalm,
vaig fer Queralbs - Núria, un repte
que volia aconseguir per la meva filla
Núria, i em vaig posar la samarreta
de la Peppa Pig de la Núria perquè, si
ella no podia, pogués un trosset d’ella.

bre del 2017. I aquest dissabte anem
a Sant Jeroni. Tot i la por, perquè encara tinc sobrepès i les meves cames
han de fer un sobre esforç, segueixo
assolint reptes realistes. Faig esport
per plaer. El gimnàs també em dona
més bona condició física per aixecar
la Núria. Camino, pujo cims, faig bicicleta, ballo country, i aprofito tot el
poc temps que tinc per a mi i la meva
filla. Malgrat les dificultats que m’ha
posat la vida, que són moltes i molt
grosses no podran amb mi!

· D’on treus la força per seguir?
· I superes els complexes físics?

Quan em vaig separar jo tenia obesitat mòrbida. El meu home no em
valorava gens, jo mateixa vaig acabar sentint-me indesitjable i no tenia
cura del meu cos. Era una persona
100% sedentària.
· L’esport t’ha ajudat?

He perdut 55 quilos. Fa tres anys, em
van donar una invitació al gimnàs i vaig

Mai he necessitat anar al metge per ansietat ni medicar-me. Des que faig esport, he perdut el gandulisme i el mal
humor i tinc molt més bon caràcter.
Ara soc feliç! La gent que em coneix
em felicita i això em dona empenta. Fa
un any vaig conèixer l’associació Rodamunt; ells tenen cadires especials per
portar gent amb problemes de mobilitat a la muntanya i gràcies a això la
Núria va pujar a la Mola el 14 d’octu-

· Quin repte esportiu has assolit?

Un dels reptes més grans ha estat el
Puigmal, quasi un 3.000. Un altre objectiu d’aquest any va ser aconseguir
el carrilet, amb bicicleta, des d’Olot
fins a Sant Feliu de Guíxols i pujar al
Puig de Creu. Tinc una aplicació al
mòbil que m’indica quilòmetres, desnivell, i persones que han fet el mateix
repte esportiu i com els ha anat. Comparar també anima!

