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CASTELLAR DEL VALLÈS

motor | p15

MÚSICA | P18

Dani Pedrosa serà
provador de la marca
austríaca KTM

Macedònia tanca
dissabte la seva gira a
l’Auditori de Castellar

TOTS SANTS | P03

Nova cultura funerària
Les incineracions guanyen terreny als clàssics enterraments

Imatge d’una de les instal·lacions del tanatori de Castellar, al recinte del cementiri, en una imatge de dimarts passat. || q. pascual
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ocupació i empresa
joventut | ocupació

Ajuntament | ajuts a la contractació

Estímul econòmic a la
Ocupació a través del
Programa de Garantia Juvenil contractació indefinida
L’Ajuntament amplia la quantitat la
quantitat dels ajuts a les empreses
a canvi d’allargar els contractes

Els quatre joves que han estat contractats a través del Pla de Garantia Juvenil amb l’alcalde i dos regidors del govern. || cedida

Quatre joves de
la vila han accedit
a contractes de
sis mesos a
l’administració local
L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha contractat quatre joves
de 16 a 29 anys per un període de
sis mesos en el marc del projecte
‘Contractació en pràctiques’ inclòs dins el Programa de Garantia
Juvenil impulsat per la Generalitat de Catalunya. Concretament,
s’han proveït quatre llocs de treball: una tècnica en govern obert,
un tècnic de promoció econòmica,

un tècnic de via pública i un tècnic
auxiliar d’informàtica.
Les persones contractades
s’han seleccionat des del Servei
Local d’Ocupació d’entre els beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats
(DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC). Tres
d’ells compten amb titulació universitària i els altres dos compten amb formació professional de
grau superior.
La Garantia Juvenil és un programa europeu d’impuls de l’ocupabilitat amb joves formats que té
com a principal objectiu la seva inserció laboral. La iniciativa consta de diferents projectes, com ara
la contractació en pràctiques que

permeti el desenvolupament de feines vinculades als estudis cursats.
Amb l’adhesió al projecte,
l’Ajuntament de Castellar ha accedit a una subvenció de 44.000
euros per part de la Generalitat
que ha permès la contractació dels
quatre joves en pràctiques, que
van iniciar la seva tasca dilluns,
29 d’octubre.
segona edició

Aquesta és la segona ocasió en què
el consistori contracta joves de 16
a 29 anys a través del Programa
de Garantia Juvenil, després que
el passat mes de desembre també
es contractessin unes altres quatre persones per un període de sis
mesos en el marc del mateix programa. || redacció

ajuntament | empresa

Adhesió
a la Xarxa
d’Allotjaments
Empresarials

Presentació oficial de la Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya. || cedida

Dijous passat es va presentar oficialment al centre de serveis per a les
empreses i l’emprenedoria de Can
Gavarra (Polinyà) la Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya.
L’acte fundacional d’aquesta entitat
va comptar amb l’assistència de la
regidora de Dinamització Econòmi-

En el ple d’octubre, celebrat dimarts passat, l’Ajuntament de
Castellar del Vallès va aprovar la
modificació de les bases que regulen les subvencions adreçades
a empreses que ocupen persones
en situació d’atur, amb l’objectiu
de fomentar contractacions no
precàries, de llarga durada o indefinides i a persones de majors
de 45 anys. Segons va explicar
en el ple la regidora d’Educació,
Formació i Ocupació, M. Antònia
Puig, “la intenció és augmentar
l’eficàcia d’aquest programa de
subvencions que es va posar en
marxa l’any 2015”.
Així, a partir de l’any 2019,
els contractes que siguin objecte
de subvenció hauran de tenir una
durada mínima de 6 mesos (dos
mesos més respecte les bases vigents aquest 2018), per tal d’evitar
la proliferació d’ocupacions estacionals o contractacions curtes.
Com a estímul, les empreses veuran ampliada la quantitat
de subvenció, que serà de 1.500
euros en el cas de contractes
temporals a persones en situació d’atur per períodes d’entre
6 i 12 mesos i de 4.000 euros per
contractes indefinits o de durades superiors a 12 mesos. L’any
2017 la mitjana dels imports atorgats per cada subvenció va ser
de 700 euros. “Considerem que
amb l’increment de la quantia
els ajuts s’adeqüen millor a les
necessitats del nostre municipi”, afirma Puig.
La quantia de la subvenció s’ampliarà a més del 25% al
50%, en el cas que s’ocupi persones majors de 45 anys en el moment de la contractació, ja que
es considera un col·lectiu diana,

a qui costa més accedir al mercat de
treball. Segons Puig, “representen
un 63% de les persones en situació d’atur i, per tant, cal estimular la contractació de persones
d’aquesta franja d’edat”.
Una altra de les novetats per al
2019 serà el requisit que la subvenció només es podrà atorgar als contractes amb una retribució que sigui
igual o superior al salari mínim comarcal aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses l’any 2017, establert
en 15.000 euros bruts anuals, “ja que
ens sentim compromesos a proposar un salari digne”, afirma Puig.
Per a l’any 2019, la partida
pressupostària destinada a aquests
ajuts serà de 40.000 euros, i cada

ca, Anna Màrmol, atès que l’Ajuntament de Castellar, a través del centre
de serveis, ha estat una de les vuit entitats promotores del projecte.
La Xarxa d’Allotjaments Empresarials de Catalunya (XAEC) és la
unió d’ajuntaments, consells comarcals, diputacions i altres entitats d’arreu de Catalunya que gestionen espais
d’allotjament empresarial i de serveis
a l’emprenedoria, la innovació i d’assessorament en la planificació i creació d’empreses.
La XAEC vol unir les forces dels
seus membres a l’hora de cercar noves
fonts de finançament, contractar formació o proposar nous serveis o canvis en
el funcionament dels programes destinats a emprenedors i empreses.
Entre les entitats adherides hi ha

municipis com Cambrils, Castellar del
Vallès o Polinyà, diversos consells comarcals i fundacions com Granollers
Mercat. L’acte d’ahir va comptar amb
l’assistència dels representants polítics
i tècnics de totes aquestes institucions.
En el cas de Castellar, el municipi disposa d’un centre de serveis al Pla
de la Bruguera que ocupa un espai de
1.532 metres quadrats. Compta amb 17
locals de lloguer d’entre 20 i 45 metres
quadrats per a nous projectes empresarials (amb una ocupació del 100%), 3 locals concessionats (2 entitats financeres
i 1 mútua, socis cofinançadors privats),
una sala d’actes per a 60 persones, una
sala de formació per a 15-20 persones,
sales de reunions i de càtering, a més
de la seu de l’Associació d’empresaris
de Castellar. || redacció

40.000
EUROS

És la despesa prevista
per al 2019
d’aquests ajuts

empresa podrà accedir a una subvenció màxima que equivaldrà a
l’import corresponent a dues contractacions anuals.
Aquesta línia d’ajut ha anat evolucionant des de que l’Ajuntament la
va obrir l’any 2015. El 2017, aquesta
proposta municipal va comportar
una despesa d’uns 6.400 euros i va
beneficiar 8 empreses per a la contractació de 9 persones en situació
d’atur. La nova aposta ara passa per
incrementar els ajuts i la perllongació
de les contractacions. || redacció
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Tots Sants

La incineració, un servei a l’alça
El cementiri de Castellar disposa de 33 columbaris per dipositar les urnes, dels quals 11 encara queden per vendre

Jordi Rius

La incineració és un servei a l’alça en detriment de l’enterrament o inhumació.
Cada vegada, els serveis funeraris tenen
més peticions de familiars que opten per
aquesta modalitat. La funerària Torra,
que fa la incineració als difunts de Sabadell, Castellar del Vallès i Sant Llorenç
Savall, admet que des que va entrar en
funcionament la seva incineradora, al
costat del cementiri de Sabadell, el 2012,
“vam passar de les 800 incineracions
a les actuals 1.300”, admet el gerent de
la funerària, Xavier Pons. El sector funerari de tot l’Estat pensa “que les incineracions suposaran el 40% respecte
al 60% de les inhumacions, tret de poblacions d’algunes zones de Màlaga,
on el percentatge de les incineracions
pot arribar al 80% per la presència de
molts estrangers que ja tenen assumida la incineració com a cultura”. Segons
dades de Torra, el 2016 es van enterrar
42 persones domiciliades a Castellar i es
van fer 52 incineracions. Al 2017, es van
fer 69 enterraments i 56 incineracions.
A Castellar del Vallès, el cementiri municipal disposa de 33 columbaris,
dels quals 11 queden encara per vendre,
segons confirmen des de l’empresa que
gestiona el cementiri, Gestió Integral de
Cementiris Nomber. A cada columbari
hi caben quatre urnes, i es pot optar pel
servei bàsic -en què només hi ha l’urna
amb una làpida-, interior -que disposa
d’un vidre- i capella -amb vidre transparent i marc-.
D’altra banda, ha quedat aparcat el
projecte de columbari que s’havia de fer
a l’església de Sant Esteve de Castellar
del Vallès. Aquest memorial de difunts
amb un moble-retaule amb capacitat
per a 336 urnes, que s’havia d’ubicar a la
capella de la Divina Misericòrdia i que
havia de construir la mateixa Funerària
Torra, s’ha posposat “perquè després
de parlar-ho amb el Bisbat de Terrassa, hem cregut que hi ha altres temes
més urgents per resoldre a l’església”,
explica l’actual mossèn de la parròquia
de Sant Esteve, Txema Cot.

Un operari del cementiri municipal obrint un dels columbaris de què disposa el cementiri municipal || q. pascual

56
INCINERACIONS

Avui divendres, Dia dels Difunts,
a partir de les 19.30 h l’església de Sant
Esteve acollirà la tradicional Missa dels
Difunts amb un recordatori a totes aquelles persones que han mort aquest any.
una qüestió cultural

Són les que
es van fer
l’any passat
enfront a 69
enterraments

El fet que es triï l’enterrament o la incineració no respon a criteris religiosos.
De fet, des de l’any 1963 l’església catòlica accepta la incineració. Si la família del
difunt opta per la incineració el procés
no s’allarga respecte a un enterrament
tradicional. “Al jutjat s’ha de demanar
permís tant per enterrar un difunt com
per incinerar-lo però aquest és immediat, tret si no hi ha complicacions de
darrera hora”, assegura Pons.
El gerent de la Funerària Torra és

de l’opinió que “la gent cada vegada té
menys tirada a anar a pujar als cementiris a veure els difunts” i que aquest fet,
constatable cada any per Tots Sants, reforça que es facin més incineracions perquè “potser és un servei més còmode,
més net i més ecològic, encara que la
gent pensi que es llencen residus a l’aire” i afegeix que aquest increment pot
respondre “a una qüestió cultural, a
un canvi de pensament o de generació
que la veuen com una opció més pràctica i ràpida”.
La litúrgia al voltant del comiat dels
difunts no canvia en funció de si es tracta d’un enterrament o d’una incineració.
“L’única diferència és que potser l’endemà hauràs de venir al tanatori a buscar les cendres”.

+ CEMENTIRI

Horari d’hivern
A partir d’aquest divendres, 2 de
novembre, el cementiri municipal
inicia l’horari d’hivern, és a dir, obre
de dilluns a dissabte de 9 a 18 hores
i diumenges i festius de 9 a 14 hores.
Ahir, dia de Tots Sants, la Policia Local
de Castellar del Vallès va reordenar
la circulació de vehicles a la zona
d’accés al cementiri municipal per
donar fluïdesa en la mobilitat i guanyar
estacionaments a les immediacions del
cementiri. És una mesura que es porta
a terme des de fa uns quants anys
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‘Canviar de marxa’ pot salvar vides

Accident
mortal d’una
castellarenca
a la C-58

L’activitat pretén conscienciar els joves sobre les conseqüències dels accidents de trànsit

Cristina Domene

Cap de les 400 persones que van
passar dimarts al matí per l’Auditori en l’activitat Canvi de marxa en va
sortir indiferent. Els joves, alumnes
de primer i segon de batxillerat dels
dos instituts de la vila i també de cicles formatius, van poder escoltar els
testimonis de persones que han estat
vinculades, d’alguna manera, en un
accident de trànsit. Un policia local,
un bomber i un membre del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM) van
explicar la seva experiència professional com a cossos d’emergència que
s’ocupen de la gestió més immediata d’un accident. Els joves també van
seguir, emocionats, el testimoni d’un
home que havia patit un accident i
el del familiar d’una víctima: “Fa ja
uns anys que hi participo. Ho faig
perquè crec que transmet molt. El
meu fill, Iván, va morir en un accident de trànsit fa ja 12 anys. És una
cosa que marca un abans i un després a la vida d’uns pares”, va assegurar Enrique Rodríguez, una de
les persones que dimarts va pujar a
l’escenari de l’auditori Miquel Pont
per compartir la seva experiència
amb el jovent.
La iniciativa educativa, impulsada per la fundació privada sense
ànim de lucre Mutual de Conductors,
amb el suport del Servei Català de
Trànsit i la col·laboració de l’Ajuntament i la Policia Local de Castellar del Vallès, té l’objectiu de cons-

Un dels testimonis de ‘Canvi de marxa’ va explicar les conseqüències del sinistre que va patir. || aj. castellar

cienciar els joves d’entre 14 i 18 anys
sobre les causes i conseqüències dels
accidents de trànsit, així com fomentar conductes responsables i d’autoprotecció en aquest tram d’edat. “Els
joves surten commocionats de les
històries que escolten i els vídeos
que hi passem. Alguns plorant.
Però és el que pretenem. Sabem
que és molt dur, molt impactant,
però és millor que sigui així, perquè se’ls quedi gravat i ho compar-

teixin amb amics i familiars”, va
manifestar Josep Mª Ambròs, patró
de la fundació Mutual de Conductors.
Castellar del Vallès està per
sota de la mitjana de Catalunya d’accidentalitat, amb víctimes per cada
1.000 habitants i també dels municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants. Ignasi Giménez, alcalde de
la vila, explica que aquesta conferència és una de les moltes accions
que es porten a terme per reduir la

sinistralitat: “S’inscriu dins la voluntat per part de l’Ajuntament de
treballar en la reducció dels accidents amb víctimes. Aquí hi ha un
pla de seguretat molt important,
que consisteix a reduir els punts
negres que tenim a la vila, en prendre mesures de mobilitat, en du a
terme accions com la d’avui i això
han donat uns resultats òptims en
els últims anys al municipi”, va concloure Giménez.

El Servei Català de Trànsit va informar que dissabte passat al matí
es va produir un accident de trànsit mortal a la C-58, al terme municipal de Ripollet (Vallès Occidental) d’una veïna castellarenca.
Es tracta de Sara Martí Bertran,
de 48 anys. Per causes que no han
transcendit, el turisme que conduïa
la castellarenca va sortir de la via
sobre les 7 del matí, moment en què
plovia. Com a conseqüència de l’accident, la conductora del turisme i
única ocupant va morir. Arran de
la incidència, es van activar cinc
patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de
la Generalitat i tres ambulàncies
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
De seguida que es va fer pública la notícia a la vila es van produir diverses mostres de condol: el
mateix dissabte a la tarda hi havia
prevista una actuació dels Castellers de Castellar -els Capgirats-,
dels qual formava part la Sara, que
es va suspendre en senyal de dol.
La notícia també ha generat molta
consternació entre la comunitat
educativa i famílies de l’escola El
Casal, on estudien els seus fills. El
funeral va tenir lloc dimecres passat a la nostra vila.
L’accident de la castellarenca
va ser un dels quatre sinistres amb
víctimes mortals que es van produir el cap de setmana passat a les
carreteres catalanes. || redacció

SALUT i PREVENCIÓ

Comença la campanya de vacunació contra la grip
La ciutadania pot
demanar hora al CAP
o, els majors de 60
anys, apropar-se als
Casals de Gent Gran

La campanya de vacunació antigripal,
que cada any es porta a terme seguint les
disposicions del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, s’ha posat
en marxa aquesta setmana a Castellar.
L’objectiu principal d’aquesta iniciativa
és evitar les complicacions de la grip en
les persones amb problemes crònics de
salut, edat avançada o altres condicions
que les fan especialment susceptibles als
efectes de la malaltia.
Així, com és habitual, la campanya
torna a insistir enguany en la importàn-

cia de la vacunació de la gent gran, i és
per això que el Servei Municipal d’Infermeria dels Casals de Gent Gran també
dispensarà vacunes contra la grip durant tot el mes de novembre. L’horari de
vacunació als casals és de dilluns a divendres de 16:30 a 17:15 h al Casal Plaça
Major i de dilluns a divendres de 17:30 h
a 18:00 h al Casal Catalunya. “Animem,
a més, que es vacunin les persones que
pateixen malalties cròniques, a nivell
cardiovascular, respiratori, endocrí...
i també a grups com mestres, bombers, policia i personal sanitari”, diu
el doctor castellarenc, Antonio Moya.
En aquesta campanya 2018 es preveu que es puguin subministrar a Castellar entre 600 i 800 vacunes setmanals
mentre duri la campanya.
Els principals símptomes d’aquesta
malaltia són febre alta (de més de 38°),
calfreds, malestar general, tos intensa
i persistent, mal de cap i dolors musculars. || cristina domene

60
ANYS

Si tens més de
60 anys, pots
acostar-te als
Casals de Gent
Gran perquè el
servei municipal
d’infermeria
et posi
gratuïtament la
vacuna

Al Centre d’Atenció Primària també s’administren les vacunes. || arxiu
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Endesa millorarà la línia elèctrica
de l’Aire-Sol D i El Balcó

Castellar, reconeguda com
a ciutat amiga de la infància

L’actuació, amb un pressupost de 30.000 euros, pretén resoldre les
apagades com les que es van patir durant els aiguats del 15 i 16 d’octubre

Imatge d’arxiu de l’accés a l’Aire-sol D i a El Balcó. || arxiu

Endesa Distribución durà a terme
una inversió de 30.000 euros de millora de la línia elèctrica de mitja
tensió que dona subministrament
als veïns i les veïnes de les urbanitzacions de l’Aire-Sol D i El Balcó de
Sant Llorenç. Les obres per a la millora de la xarxa s’han previst que
comencin durant aquests dies. Men-

tre durin els treballs, i per garantir el
subministrament elèctric, l’empresa dotarà d’un servei de generadors
amb capacitat per donar abast a la
demanda del veïnat d’aquestes urbanitzacions.
Aquests compromisos van ser
adquirits en el marc d’una reunió
que l’alcalde, Ignasi Giménez, i el re-

gidor de Manteniment, José Leiva,
van mantenir dijous passat amb els
responsables d’Endesa Distribución
a la comarca del Vallès Occidental.
La trobada es va convocar després
de les queixes que l’Ajuntament va
trametre a la direcció de la companyia arran dels talls elèctrics que
van patir els veïns de l’Aire-Sol D i
El Balcó les nits del 15 i 16 d’octubre.
Durant el mes d’agost, Endesa va fer una actuació valorada en
80.000 euros per soterrar el tram de
339 metres de línia aèria que transcorria paral·lela al carrer del Vallès.
Els treballs van consistir en la canalització de 440 metres de línia subterrània de 25 kilovolts i l’adaptació
a les últimes tecnologies del centre
de transformació ubicat a la cantonada dels carrers del Vallès i Santa
Rosa, però, segons l’empresa, el mal
funcionament d’uns dels elements
de la nova línia soterrània va ser la
causa de l’avaria d’aquest mes d’octubre. || redacció

Castellar del Vallès és un dels municipis que la setmana passada van
rebre el Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància, una distinció que
concedeix UNICEF Comitè Espanyol a les localitats amb governs locals
que es comprometen amb la seva gestió a posar els drets de la infància
al centre de la seva activitat.
En aquest sentit, el Reconeixement posa en valor la tasca de l’Ajuntament de la vila, en coordinació amb les entitats locals i amb els nens i
nenes, per liderar el procés continu d’implementació i polítiques i mesures que milloren el benestar de la infància i l’adolescència al municipi.
La decisió d’atorgar aquest reconeixement a Castellar del Vallès es va
fer pública dijous, després de la reunió de la Secretaria Permanent del
Programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI), representada per membres pertanyents a UNICEF Comitè Espanyol; al Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social; a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i a l’Institut Universitari de Necessitats de Drets de la
Infància i l’Adolescència (IUNDIA).
La vila, juntament amb 113 altres governs locals, es va estrenar com
a Ciutat Amiga de la Infància en la que ha estat la vuitena edició dels Reconeixements, en què es van renovar també els guardons a 80 governs
més. Actualment, són 274 els governs locals del territori estatal que formen part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància, de manera que
més del 41% dels infants i adolescents que viuen a Espanya ho fan en municipis on els governs locals es comprometen amb els seus drets.
El 20 de març passat, el Ple municipal va aprovar per unanimitat
una moció per sol·licitar a UNICEF l’inici dels tràmits per a la obtenció
d’aquest Reconeixement. Entre els requisits per poder-hi optar es trobava la necessitat de dissenyar un Pla Local d’Infància i Adolescència. A
l’enllaç http://www.castellarvalles.cat/get/41769/descriptiu/ es pot consultar tota la documentació que Castellar va presentar per poder ser reconeguda. L’acte de lliurament d’aquests guardons tindrà lloc al Palacio
de Exposiciones i Congresos d’Oviedo el 27 de novembre. ||redacció
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Medalla d’Honor per
a Míriam Valldeperes

Alamany plega de
portaveu dels Comuns

La jutgessa de pau de Castellar, Míriam Valldeperes, va rebre el 20 d’octubre
passat la Medalla d’Honor “per la seva exemplar dedicació a la justícia
de pau” que atorga l’Associació Catalana en Pro de la Justícia (ACPJ). La
castellarenca va rebre aquesta distinció de mans del president de l’ACPJ,
Francesc Xavier Ten, un acte que va comptar amb la presència de la consellera de justícia, Ester Capella. Tot plegat, en l’acte de celebració del Dia
de la Justícia de Pau que enguany va tenir lloc a l’hotel Nastasi de Lleida.
Aquest, però, no ha estat l’únic reconeixement a la seva tasca professional que ha rebut durant el 2018. L’Associació de Diplomats i Professionals
en Crimilogia i Investigació va atorgar a Míriam Valldeperes, el maig passat, la Medalla al Mèrit Professional. La castellarenca, que és criminòloga
i pèrit cal·ligràfic, compagina la seva profesisó amb el càrrec de jutgessa de
pau titular de Castellar del Vallès des del 2006. Cal destacar que, a més de
jurista, Valldeperes té la diplomatura de postgrau en pericia cal·ligràfica,
grafística, documentoscòpia i sociolingüística forense de la UAB i la diplomatura de postgrau en peritatge grafopsicològic, grafoanàlisi, grafopatologia i tests projectius gràfics. || redacció

Míriam Valldeperes (dreta) amb la consellera de justícia, Ester Capella. || cedida

Elisenda Alamany, al centre, a la presentació de Sobiranistes.cat. || cedida

La castellarenca Elisenda Alamany -que va ser regidora de L’Altraveu i Decidim- va renunciar dilluns passat a ser la portaveu dels
comuns al Parlament. La decisió
arriba després de la tensió generada per la creació de la plataforma sobiranistes.cat, que ella mateix comanda, i que es va presentar
públicament la setmana passada
a Barcelona.
A partir d’ara, la castellarenca continuarà com a diputada rasa
al Parlament mantenint un dels 8
escons que Catalunya en Comú va
aconseguir a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre passat.
Així ho diu en un comunicat al seu
canal de Telegram: “Avui [...] lamento afirmar que som lluny
d’allò que volíem superar i que
es repliquen dinàmiques i posicionaments polítics que recorden

massa altres grups parlamentaris que ens havien precedit”.
sobiranistes.cat

La setmana passada, Alamany,
juntament amb altres dirigents
dels comuns com el diputat Joan
Josep Nuet, va presentar la plataforma Sobiranistes. En l’acte,
Alamany va carregar contra ICV
i també contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
En el comunicat, Alamany assegura que els últims mesos “s’ha
constatat la pressió i la tensió cap
a posicionaments polítics i la voluntat per part d’alguns d’intervenir l’organització del grup parlamentari”. Des de la presentació
de la plataforma, el seu càrrec estava en dubte, i la mateixa Alamany
no descartava que fos cessada com
a portaveu. || redacció

castellar en comú |
medi ambient

Aposta per
esterilitzar
la població
de senglars
Castellar en Comú farà arribar una petició formal a l’Ajuntament que demanarà que el
municipi s’adhereixi a la prova
pilot de contracepció de senglars, que compta amb el suport de la Diputació. Segons els
comuns, es tracta d’una vacuna
tant per a mascles com femelles
que “actua sobre la fertilitat
per evitar que es reprodueixin de forma descontrolada”.
Pels comuns, les batudes
“no es contemplen com una
bona eina de gestió de la població de senglars perquè desestructuren les poblacions i
afavoreixen la reproducció de
les femelles joves”. Per aquest
motiu, veuen amb bons ulls aplicar una mesura “de control ètic
de la població de senglars i deixar de banda la cacera massiva” que, al seu parer, “a mitjà
termini prova un augment
del nombre d’animals”. En
aquest sentit, expliquen que la
Diputació ha informat que el
tractament ha estat efectiu en
el 100% de les femelles de senglar tractades un any després
de l’inici d’aquesta prova pilot.
És a dir, que dir que cap de les
femelles de senglar recapturades tenia hormones sexuals als
seus ovaris. || redacció
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universitat | estranger

Erasmus: un capítol inoblidable
Tres castellarencs expliquen a L’ACTUAL l’experiència
d’estudiar a l’estranger durant l’etapa universitària

D’esquerra a dreta, Jaume Amigó, Mireia Sellarès i Judit Sández durant els seus Erasmus. || cedides

G. Plans

Estudiants universitaris, atents a
la crida per apuntar-se a viure un
capítol inoblidable. Aquests dies, hi
ha oberts diferents procediments
per sol·licitar places per marxar a
estudiar a l’estranger, mitjançant
els Erasmus o d’altres programes
d’intercanvi. Una experiència que
atrau joves assedegats de viure,
una aventura que moltes vegades
deambula entre formació acadèmica i la gresca estudiantil, encara
que cada manera de viure’l és única.
Tres castellarencs, Jaume Amigó,
Mireia Sellarès i Judit Sández, van
oferir-ne la seva visió al programa
Connectats de la Xarxa, dilluns passat a Ràdio Castellar.
“Fins i tot abans de saber
què volia estudiar, ja sabia que

volia anar d’Erasmus”, va sentenciar la Judit, que és a Escòcia fent pràctiques d’infermera
en un hospital. “Ho veig com una
manera de créixer com a persona o inclús de conèixer-te a tu
mateix i posar-te el repte d’independitzar-se. Tenia molt clar
que ho havia de viure”, va afegir.
El Jaume, d’altra banda, va tornar
d’Amsterdam fa 4 anys i, encara
que un dels objectius era millorar
l’anglès, el que més va marcar-lo
va ser, també, la vivència humana: “continuo en contacte amb
alguns col·legues que vaig fer
allà, i ens hem anat veient diverses vegades”. A la Mireia, l’estada
a Nova Zelanda i unes pràctiques
a Hong Kong, tot plegat una aventura d’un any, van revolucionar-li
la vida: “L’intercanvi et transforma, he tornat d’una altra manera

ensenyament | ESCOLA SANT ESTEVE

Inauguració del
‘Laberint dels
somnis’ a l’escola
Sant Esteve
L’escola Sant Esteve va inaugurar el
mes passat el ‘Laberint dels somnis’
al pati del centre. Al llarg del curs
2017-18 es va portar a terme, com a
proposta de millora del pati, el projecte del laberint que va sorgir de l’alumnat que ara és a 5è. A finals del curs
passat, van venir els estudiants del
cicle superior de jardineria i floristeria de l’institut Castellar i van fer
el laberint com a treball del crèdit de
síntesi, en tan sols cinc dies. La inaguraució també va comptar amb la
participació dels gegants i dels capgrossos de l’escola, tal com mostra
la imatge que acompanya aquesta
informació. || REDACCIÓ

perquè t’allunyes de la teva zona
de confort. Ha sigut la millor experiència de la meva vida”.
A la inauguració d’una etapa
vital, que comporta encaixar en
una universitat desconeguda i fer
vida autònoma, s’hi afegeix la socialització, moltes vegades en forma
de gresca. “Et trobes amb altres
estudiants de diferents llocs en
la mateixa situació, aleshores la
festa és més propensa”, explica
el Jaume. La festa, en el cas de la
Judit, suposa “una forma de trencar el gel amb la gent”. La Mireia
també en destaca el component social, encara que les festes de Nova
Zelanda, normalment a cases d’estudiants, són molt tranquil·les: “coneixes gent nova. Tothom que
està d’intercanvi busca crear vincles i la festa n’és un facilitador.
Té un vessant social”.
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km0 | la muntada

El carrer Major es reivindica
malgrat la pluja de dissabte
La majoria d’activitats de la Castanyada Major es van fer sota cobert

Jordi Rius

La pluja no va ser obstacle per a la
celebració de la Castanyada Major,
la festa que van dissenyar dissabte
Comerç Castellar, els comerciants
del carrer Major i l’Ajuntament per
revifar el carrer després de la reforma que s’hi ha fet. “Tots els comerciants van sortir al carrer amb
l’ànim de tirar totes les propostes endavant”, explica la dinamitzadora de Comerç Castellar, Marta
González. La llibreria La Centraleta va acollir les actuacions musicals
de tres combos de l’escola Artcàdia
i l’espectacle de contes Les peripècies
de la castanyera, amb Marina Antúnez, mentre que el taller de maquillatge es va realitzar a l’entradeta de
la botiga Stop.
El taller de panellets que feia la
pastisseria Villaró es va poder fer en
ple carrer, mentre que el dinar popular es va traslladar a la Sala de Butxaca de l’Ateneu. “Tot es va fer una
mica sobre la marxa i, al veure que
plovia, vam fer un parell de trucades i vam aconseguir la clau de la
Sala de Butxaca. Al final, vam ser
entre 80 i 100 persones dinant, tothom va portar el seu menjar i es va
poder compartir. El Juan Pardo del
Villaró ens va portar unes postres
excel·lents i va ser un dinar molt
agradable”, constata González, que
afegeix que “tant la gent del carrer
Major com la dels comerços tenen
moltes ganes de tornar a revifar
aquest carrer tan emblemàtic per
a Castellar”.
Tot i la pluja, va haver-hi una
bona afluència de públic, cosa que es
va constatar sobretot en les actuacions musicals i l’espectacle de contes.
“Malgrat la pluja, la gent va sortir
i va voler venir a veure què feien al

L’equip de la La Muntada i de L’Olivera celebren el final de la verema. || cedida

La tercera verema del
5 quarteres, a punt
El vi ecològic vallesà estrenarà per
primavera una varietat rosada de sumoll

Taller de panellets del Villaró i l’espectacle ‘Les peripècies de la castanyera’. || cedida

carrer Major”. Fins i tot, a la tarda,
quan va ploure més, els assistents a
la darrera actuació d’Artcàdia van
poder fer una xocolatada a la Sala
de Butxaca de l’Ateneu “que ens va
fer, a manera de comiat, la pastisseria Andreví -que acaba de trasllardar-se al carrer Sala Boadella”.
centre de referència

El cert és que actualment al carrer
Major hi ha molts locals buits que podrien estar ocupats per algun negoci.
“Volem que aquests locals tornin a

reviure, són molt bonics , tenen una
història al darrere i poden donar
un altre aire al carrer Major”, assegura la dinamitzadora de Comerç
Castellar.
De cara al Nadal, els comerciants del carrer ja han començat a
parlar amb l’associació de quines accions comercials es poden portar a
terme. “Quan fem la Fira de Nadal,
que enguany se celebrarà el dia 16
de desembre, a veure si podem portar alguna cosa al carrer Major”,
preveu González.

Fa un parell d’anys es va presentar en societat la primera collita
del vi 5 quarteres, un vi amb accent vallesà que ha estat possible
gràcies a la recuperació de l’antic
cultiu de la vinya a la Vall d’Horta.
Tot plegat, és un projecte impulsat
des de l’Escola de Natura Masia La
Muntada, que es troba al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de
L’Obac, que dirigeix el castellarenc
Adrià Garriga.
Aquesta setmana acaba de
finalitzar la tercera verema del 5
quarteres, una collita que veurà
la llum d’aquí uns mesos però que
portarà una novetat a les taules vallesanes. A més del vi negre i del vi
blanc, el 2019 podrem tastar una
nova varietat: el vi rosat. “És la primera verema de sumoll que fem.
Esperem que a la primavera tinguem un vi rosat fresc i agradable”, detalla Garriga.
Per a la producció de 2019, el
responsable del 5 quarteres preveu sortir amb 3.300 ampolles de

vi blanc de picapoll, prop de 3.000
de vi negre ull de llebre i samsó, i
1.000 de rosat sumoll.
Tanmateix, la temporada ha
estat complicada per a aquests vins
vallesans, tant per les temperatures
com per les precipitacions, que no
han afavorit el cultiu de raïm. “El
cep i el raïm volen calor i terra
seca”, apunta Garriga.
Una de les curiositats que
envolta el 5 quarteres és que rep
el nom d’un dels poemes de Joan
Oliver (Pere Quart). La connexió
amb l’autor sabadellenc rau en el
fet que “el projecte del vi va néixer al Marquet de les Roques, la
casa d’estiueig d’Oliver durant la
seva infantesa i joventut”, afegeix.
Cal destacar que aquests vins
joves de la Vall d’Horta es veremen
i es produeixen a través de la cooperativa d’integració social L’Olivera, que va signar un conveni amb
La Muntada. La cooperativa té més
de 40 anys d’experiència en el cultiu i l’elaboració de vi. || R.gómez
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ENTITATS | Drets humans

Cathy Furaha ens va atendre a casa de la castellarenca Rita Huybens. ||G.Plans

“Si no hi ha pau, costarà
molt creure en un futur”
Cathy Furaha, advocada congolesa, defensora
dels drets de les dones i els infants al seu país

Taller ‘Punt de recollida de telèfon mòbil’, divendres passat, a El Mirador. || cedida

El coltan dessagna el Congo
El Mirador acull el Punt
Re-Mòbil per sensibilitzar sobre els efectes
col·laterals de renovar
el telèfon mòbil
La Sala d’Actes d’El Mirador va acollir dijous passat la xerrada Minerals
estratègics i la tragèdia de les seves
conseqüències, una conferència que
va posar sobre la taula la guerra encoberta al Congo pel coltan, la principal matèria prima per fabricar telèfons mòbils. L’activitat va comptar
amb el doctor Just Casas Soriano,
professor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la
UAB i especialista en minerals estratègics, i amb Francesc-Josep Deó, director del documental Projecte mòbil
(el viatge), que es va projectar durant
la sessió. La xerrada s’emmarca al
programa Punt Re-Mòbil: Cal renovar
el telèfon mòbil tan sovint?, que organitza El Mirador per sensibilitzar la

ciutadania sobre les conseqüències de renovar de manera freqüent
el telèfon mòbil.
Quant al coltan, els experts
convidats van explicar que és present en productes tan habituals gairebé imprescindibles per al món
occidental - com els telèfons mòbils
o les videoconsoles, i que per controlar-ne la producció a les mines del
Congo, el país africà ha patit diverses i cruentes guerres. Segons va assegurar Just Casas, és el conflicte
que més morts ha produït “després
de la II Guerra Mundial, de fet se
la coneix com la Guerra Mundial Africana”.
Pel que fa la seva extracció, les
mines estan controlades per màfies i xarxes d’explotació en constant
conflicte. Casas va denunciar que
les màfies fan servir a infants per
treballar a les mines perquè “no es
queixen, obeeixen, són més petits
i més àgils, caben en punts on no
hi podria arribar un adult”. “No
és mà d’obra, és esclavatge. Has
d’estar molt desesperat per treballar en una mina de coltan”, va

remarcar l’historiador. Jornades
de feina ininterrompuda, dormint
a un forat minúscul a la mina, perquè cap altre nen et prengui la veta
de coltan, “sobreviure per viure”,
va lamentar Casas. Segons els experts, el progrés mundial que suposa la revolució tecnològica d’aquests
aparells “queda qüestionat perquè
està basat en l’explotació” i perquè
l’accés a aquest progrés “no es produeix en les mateixes condicions
per a tota la humanitat”.
punt de recollida a el mirador

En el marc del projecte Punt Re-Mòbil, divendres passat es va instal·lar
un punt de recollida de telèfons mòbils a El Mirador. Tot plegat, gràcies a la realització d’un taller dinamitzat i obert que va comptar amb
la participació de diversos infants.
Es tracta d’una capsa de cartró en
què els participants al taller van enganxar-hi diferents imatges de terminals mòbils i símbols ambientals.
Aquest minicontenidor estarà a disposició dels ciutadans a la recepció
del SAC. || ROCÍO GÓMEZ

Davant del fusell del milicià Katalayi,
tres dones despullades, intimidades
per la multitud, creuen l’artèria principal de la ciutat congolesa de Butembo. Durant una desena de quilòmetres,
caminen exposades a l’escarni d’una
ciutat de mig milió d’habitants, aleshores controlada per grups rebels. La
policia les humilia per haver-les trobat fent companyia tres homes sospitosos d’haver robat.
Cathy Furaha rebobina fins al
2004 per recordar una de les primeres grans batalles de l’associació
que presideix, Femmes Juristes pour
la defenses des Droits de le Femme et
de l’Enfant (FJDF). L’advocada congolesa banya les frases d’indignació,
d’una emotivitat explosiva, i acompanya cada síl·laba amb la força de
la gestualitat. Aconsegueix que el seu
francès es faci més intel·ligible. Però
la història, que necessita ser explicada, es mereix traducció. Se n’encarrega Rita Huybens, membre de la Lliga
dels Drets dels Pobles, que aquests dies
acull a Castellar, a casa seva, la jurista congolesa durant un voyage express a Catalunya. Relata com Furaha va aconseguir alçar la veu de les
tres dones humiliades llegint un manifest a diferents llocs públics i des de
ràdios de la ciutat. El rebombori que

va aixecar l’associació no només va
envalentir altres dones a emprendre
mesures legals envers agressions sexuals. El moviment de rebuig també
va comportar que la justícia requerís
Katalayi. El milicià, però, va desaparèixer, esfumat entre una sensació de
desconcert i d’impunitat.
L’any 2000, juntament amb altres activistes, Cathy Furaha va crear
l’associació congolesa FJDF per defensar els drets de les dones i de les
nenes víctimes d’agressions sexuals a la província de Kivu Nord, una
zona assetjada per atacs, assassinats i pillatges de grups rebels. “És
molt fort, estem parlant de nenes
de 8 i 9 anys violades”, recalca Rita
Huybens, esclatant d’indignació. “Si
no es treballa per la pau, costarà
moltíssim aconseguir que la població se’n surti, que cregui en
el futur”, remarca Furaha. El projecte treballa des d’un espai d’atenció i d’acompanyament, les Maisons
d’Écoute, on, sobretot, s’escolten les
dones, ateses per professionals mèdics, psicòlegs i juristes. A més, es
treballa en campanyes de sensibilització perquè les víctimes s’atreveixin
a denunciar, moltes vegades impedides per la por al rebuig de la comunitat o a les represàlies. ||G.Plans
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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.

Queixa pública
d’incivisme

El 27 d’octubre va fer un any de la declaració d’independència al Parlament.
Un any del desenllaç de la “partida
d’escacs” i de la satisfactòria sensació que havíem guanyat. El joc polític havia acabat i tan sols quedava fer
efectiva la República amb el suport
d’un poble que estava disposat a tot
per defensar el mandat de l’1 d’octubre. Però no. No hi havia cap estratè-

gia ni cap full de ruta. La independència es va declarar tan ràpidament com
es va deixar en suspens i un any després encara esperem que es faci efectiva. Vam desaprofitar una gran oportunitat i ho vam pagar amb una brutal
repressió de l’Estat. Aquell dia era necessari fer-nos forts per fer front tots
junts els embats de l’Estat. Calia pressionar l’Estat per desemmascarar el
seu caràcter autoritari davant de tot
el món i fer evident la seva incapacitat
de controlar el territori català. Potser
així, i només així, avui Catalunya seria
una república independent, o hi seríem més a prop que ara.
Ampliar la base passa per tensar al
màxim les relacions amb l’Estat, i ja
fa temps que diem que la via unilateral és l’única manera que ens permet
acostar-nos a la República. Pensem
quin va ser el moment que més es va
ampliar la base: l’1 d’octubre.
Apostar per la via unilateral ens converteix en radicals? El terme radical es
deriva de la paraula arrel. Un radical
és algú que va directe a l’arrel. Doncs,
si voler solucionar el problema d’arrel
ens converteix en radicals, estem orgullosos de ser-ho! Preferim ser uns radicals al servei del poble i el seu mandat
que no pas continuar fent autonomia
un any després de la declaració d’independència i continuar barallant-nos
per les engrunes i per com negociar les
condicions del vassallatge amb l’Estat.
Des de la “radicalitat”, a la CUP Castellar sabem que només farem República amb la gent i des dels carrers i, per
això, estem convençuts que, si no ens
desmobilitzem, tindrem noves oportunitats per tensar l’estat, arribar a l’arrel i aconseguir el nostre objectiu: la
independència de Catalunya.

la majoria absoluta del govern socialista va ser suficient per aprovar els
comptes municipals.
Es tracta d’uns pressupostos continuistes, clientelistes i poc valents. En primer lloc, perquè no garanteixen el que
creiem que hauria de ser el lema de fons
de la política fiscal en qualsevol administració: que qui més té, més pagui. Al
mateix temps, condemnen l’ajut al clientelisme, en lloc d’apostar per l’equitat
en l’accés als serveis públics.
L’augment del pressupost recau bàsicamentsobre les famílies: l’IBI (Impost
sobre Béns Immobles), després d’un
augment del 21% en els tres primers

anys del mandat socialista anterior,
aquest any augmenta un 2%, mentre
que l’impost sobre els vehicles augmenta fins al límit que permet la llei.
És a dir, es pren la solució més senzilla, fer que siguin els ciutadans els que
carreguin amb la part més feixuga del
finançament municipal, mentre que,
d’altra banda, no s’augmenta l’IAE a
les grans empreses –cosa que només
es pot entendre, perquè cada vegada
en queden menys, com a maniobra
per tal d’evitar que marxin.
Els grans problemes desapareixen del
pressupost: els problemes crònics de
mobilitat, els ajuts als lloguers d’habi-

Comunitat de veïns del carrer
Tarragona, 17

Rut, Elisabet, Ester, Judit
La lletra h en la majoria de casos
en català no representa cap so i es
manté perquè era present en la llengua d’origen (llatí, grec...), per exemple home, Holanda, humitat, higiene.
En el cas dels noms de persona del
títol, cal aclarir que Rut, Elisabet,
Ester i Judit s’escriuen sense h.
Aquests noms a vegades els veiem
escrits amb h per influència de l’anglès, que sí que els escriu amb aquesta lletra.
Continuant amb els noms de persona, el nom Elena també es pot escriure amb hac, Helena. En el cas de la
segona, es manté l’original del nom
grec com en el cas d’Hèctor, Homer.
També cal tenir present que coet,
orxata, truà s’escriuen sense hac. En
aquests casos, a vegades s’escriuen
incorrectament amb hac per influència del castellà.

El Servei d’Assessorament del
CPNL ofereix la revisió gratuïta
de textos breus de difusió pública per a entitats, empreses i particulars. castellarvalles@cpnl.cat,
937143043, El Mirador.

Junts per Castellar

Pressupostos 2019: res
de nou sota el sol

D

urant el darrer ple es
van aprovar les ordenances fiscals per al
2019. L’actual govern
municipal no va aconseguir el suport de cap de les altres
tres forces polítiques amb representació al ple, i, tal com ha estat costum
durant les darreres tres legislatures,

El dia 16 d’ octubre van finalitzar els
treballs de pintura a la zona de l’edifici La Mola, que pertany a la nostra
comunitat. Entre altres millores, es
van tapar unes pintades de mal gust i
mala intenció fetes tant a la porta del
pàrquing com a la porta de comptador,
que està justament al costat del nostre bloc. No havien passat ni 10 hores
quan, durant la nit, creiem que cap a
les 22 h, ja havien tornat a fer les pintades a les portes dels comptadors de
gas i en una de les portes de baixada al
pàrquing d’un bloc que dona a la plaça
Europa. La comunitat del carrer Tarragona, 17, volem fer una queixa pública i una crida a l’educació en civisme i
respecte comunitari. Gràcies.

CUP Castellar

Aniversari d’una
oportunitat
desaprofitada

Sempre al nostre cor
Avui el castell ens tremola i ens falten forces. Avui la pinya ha d’aguantar una estrebada sobtada, injusta i crua. Ens falta la Sara. La mare, la companya, l’amiga.
La que discretament ens trobem darrere la càmera o a la paradeta. La que
vibra mirant amunt quan l’Etna s’enfila a un castell, la que enquadra satisfeta els músics quan el Lluc toca el tabal, la que s’emociona quan l’Ot s’estrena
amb la gralla, la contrafort del Marc, la somiadora, la dona forta, la dolça Sara.
Avui ressona encara un toc de gralla que inicia el pilar de dol que mai hauríem volgut fer. Un pilar estremit des de l’enxaneta fins a la pinya, des dels músics fins al tronc. No t’oblidarem mai, Sara. Estaràs sempre i per sempre en el
record de la nostra colla. Et durem al cor a cada actuació, a cada paradeta, en
cada aleta. Abraçarem els que més has estimat, somriurem perquè hem tingut la sort de conèixer-te i, més que mai, farem pinya.
Seguirem mirant amunt, tocant el cel amb la mà i en cada aleta farem nostre
el teu somriure. T’estimem, Sara. || text i foto: capgirats de castellar

Nota de Condol
Des de Suport Castellar SM, volem enviar el nostre sincer condol a la colla
castellera del poble, els Capgirats, en motiu de la pèrdua que han patit
aquest cap de setmana. Us enviem una abraçada i tota la força possible
per superar aquests moments. || suport castellar

tatges, l’aparcament, els programes
de prevenció... mentre que les obres
s’executen de manera improvisada, i
sembla com si responguessin a demandes personals a l’alcalde –que segueix
funcionant bàsicament a cop de Facebook– més que no pas a solucions que
responguin al bé comú.
Des del nostre grup municipal hem
proposat la creació d’un Pla d’Equipaments per tal de poder planificar
les necessitats i prioritats pel que fa a
les necessitats municipals en els propers anys. Les decisions pel que fa als
equipaments culturals, esportius, socials o educatius no poden estar basa-

des en la improvisació.
També hem proposat un pla per tal
de crear petites zones d’aparcament
per a residents al centre del municipi. Amb la conversió de molts carrers
en zones de vianants, aquesta zona
presenta greus mancances d’aparcaments de proximitat i, si considerem que és la zona del poble que concentra un nombre més elevat de gent
gran, el problema s’agreuja. Per què
no s’afronta la falta d’aparcaments del
centre mitjançant una política de bonificacions en l’accés a l’aparcament
continua a la pàgina 11
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opinió

El llegat de
Dani Pedrosa

D

ani Pedrosa serà
nomenat llegenda
de MotoGP al Gran
Premi de la Comunitat Valenciana que
tanca la temporada i,
especialment, tancarà la trajectòria del de Castellar com a pilot de
MotoGP. Aquest és el títol oficial
que els organitzadors del Mundial
de Motociclisme atorguen als pilots més destacats que s’han retirat de la competició, però, en el cas
de Pedrosa, no serà més que oficialitzar el que l’afició ja sent des
de fa molts anys, per què pocs pilots de motociclisme són tan respectats i admirats com el nostre
protagonista.
El petit samurai ja fa anys que és
llegenda del pàdoc del Mundial.
Per a la família de les motos, el
Dani sempre serà aquell gentleman capaç de lluitar per la victòria en qualsevol moment. Els més
tècnics diran que sempre ha estat
el pilot més elegant i més eficaç a
l’hora d’aixecar la moto a la sortida dels revolts. Sense tecnicismes, direm que veure’l pilotar és
com veure a Roger Federer jugar
al tenis. Un domini tan purista de
la tècnica que genera poesia audiovisual a la televisió.
Més enllà del pilotatge, el 26 sem-

ve de la pàgina 10

de la plaça Major, que actualment és
pràcticament buit?
La tercera proposta que hem presentat ha estat dur a terme un estudi de
costos per tal de crear una protectora de gats i gossos a nivell municipal.
Després de tot el que ha passat aquest
any, Castellar no pot estar supeditat a
la disponibilitat de places a altres municipis de la comarca i no es pot desaprofitar l’oportunitat que suposa la
cooperació entre els serveis municipals i les entitats locals per tal de superar l’actual situació de precarietat
en aquest aspecte.
Malauradament, una vegada més confirmem la manca d’interès del govern
municipal socialista, en veure que totes
aquestes aportacions han estat desestimades a l’hora d’introduir-les al
pressupost per al 2019. No perdem de
vista que som a poc més de sis mesos
de les properes eleccions, i no se’ns escapa el tuf electoralista que desprenen
aquests pressupostos.
Estem segurs que, a partir del proper
mes de maig, el proper govern municipal republicà posarà tots els mitjans
al seu abast per tal que els propers
pressupostos no carreguin la part
més pesant a qui ja suporta la càrrega fiscal més feixuga i, per tal que responguin a les necessitats de futur del
nostre poble, a fi que Castellar recuperi l’empenta i la prosperitat alhora
que pugui assegurar el benestar de
tots els seus ciutadans.

PLAÇA MAJOR

JORGE GONZÁLEZ
Periodista especialitzat
en motor

Gràcies, Dani. || JOan mundet

pre ha destacat pel seu savoire
faire. No s’enganyin; el Dani és una
persona de carn i ossos i s’emprenya igual que tothom. A més, el motociclisme és un esport d’alt nivell
d’adrenalina, però el de Castellar
sempre ha demostrat que hi ha una
manera elegant de fer les coses. És
un pilot d’etiqueta, i això ha despertat l’admiració dels afeccionats
a les motos i la de tots aquells que
busquen a l’esport un referent de
bon comportament. Ens ha demostrat que un objectiu és arribar a

Rafa Homet*

La connexió amb la C-58 i
la zona tarifària 3 no són
temes secundaris

V

ostès saben quina és
exactament la posició de l’Ajuntament
de Castellar del Vallès
pel que fa a la connexió amb la C-58? Jo no, i fa anys que
provo de saber-ho. El darrer cop que
recordo haver-ne parlat amb l’actual
grup de govern va ser l’estiu del 2013,
en què, juntament amb l’Altraveu (en
aquell moment ERC no tenia cap regidor al ple municipal) vam entrar una
moció per a demanar incorporar al
planejament urbanístic la connexió
de la B-124 a l’autopista per la Ronda
Oest. La moció es va retirar de l’ordre del dia a l’espera de “ser debatuda, i s’intentarà consensuat amb tot
els grups polítics”. Aquesta moció no
torna a aparèixer a l’ordre del dia de
cap ple en tot l’any següent.
Vam entrar també una esmena al
POUM, que suposem que es va desestimar perquè encara és l’hora que
algú ens digui res.
Per la nostra banda hem anat fent
propostes al Parlament, com també
ens consta que han fet altres partits
com ICV, per exemple.
En tot cas, hi ha temes que són de
poble, imprescindibles, molt impor-

l’èxit, però ens ha demostrat que
la forma en què s’arriba és igual o
més important.
Pedrosa ha esdevingut un referent
respecte molts dels valors que fonamenten la filosofia de l’esport.
Un d’ells és el de la capacitat de
superació constant. La gravetat
i la freqüència de les lesions que
ha patit al llarg de la seva carrera
esportiva ens ha deixat innumerables gestes sobre com afrontar
l’adversitat i superar-la. El Dani
ha estat l’exemple de l’au fènix que

sempre ressorgia de les cendres,
el David que tants cops ha rebut
de Goliat, però que sempre ha tornat a la batalla. En definitiva, una
referència, un exemple que el més
determinant en el nostre rendiment és l’actitud a l’hora d’afrontar els reptes. Ens ha demostrat
a tots que la fortalesa resideix al
cap, i no als músculs.
En resum, el Mundial de Motociclisme nomenarà llegenda Dani
Pedrosa pel seu llegat. Per què ha
deixat petjada a la memòria col·

lectiva dels afeccionats al motociclisme, però també en moltes altres persones que han gaudit d’un
esportista excepcional tot i no ser
apassionats de la moto. Deixa un
palmarès d’or, sense torxa de MotoGP, però amb números a l’alçada dels millors de la història, que
és on el situen tots els seus rivals.
Han estat moltes les vegades que
ha fet sonar el nom de Castellar
del Vallès arreu del món i amb ell,
hem tingut el millor ambaixador
possible.

tants, que afecten el dia a dia dels
ciutadans i ciutadanes de Castellar
i que hauríem de tractar amb molta
cura, i sobre el qual el consens seria
fàcil. No he tingut cap debat seriós ni conversa informal amb l’alcalde sobre connexions per carretera,
tren o transport públic. Ni amb cap
regidor de l’actual grup de govern. I
això és preocupant. Perquè en aquest
tema la posició hauria de ser de poble
i no de partit. I quan fem manifestacions públiques les hem de fer perquè passin coses de veritat, no pas
per a influir en la campanya electoral d’un poble veí, per exemple. El
tren, la connexió amb l’autopista i el
transport públic són temes majors
de poble, i així cal tractar-los.
Volem una autovia de gran capacitat
que depengui del Ministerio i ens connecti a l’eix llevant-ponent o volem
dos carrils que ens connectin amb la
C-58 sense passar per trama urbana
(i demanar, de passada, que es solucioni el nyap perpetrat a la connexió de
la Ronda a l’alçada de Sant Quirze)?
Doncs acordem-ho i utilitzem tots els
espais formals i informals al nostre
abast per a aconseguir l’objectiu, coordinadament serem molt més forts.
En un dels primers plens a principis d’aquest mandat, l’alcalde Ignasi ens deia: “Encara que no ho aprovem avui, es creen diferents òrgans
de coordinació municipal que han de
permetre tant tècnicament com políticament generar espais de trobada
per resoldre les casuístiques diàries

i generar espais de reflexió en futur.
A la vegada, a la proposta del grup
municipal de Decidim, també incorporem en aquests òrgans de coordinació, espais de trobada entre regidors de govern i oposició que vagin
més enllà de les comissions informatives de plenari.
Ens sembla interessant i necessari que els regidors ens puguem trobar més d’una vegada al mes per tal
de tractar temes que no necessàriament hagin de passar-se al plenari”.
A falta de sis mesos per acabar el
mandat només ens han convocat a
un: quan Sabadell va treure les terres
contaminades del Parc del Nord cap
a l’abocador de can Sellent.
Com a poble hi hem perdut molt, i
això ha de canviar.

i adolescència al nostre poble i al disseny de polítiques basades en la Convenció sobre el Drets dels Infants.
Demostra l’aposta de l’Ajuntament
per la promoció de la participació
infantil i adolescent i el disseny de
polítiques eficaces relacionades amb
els drets, les llibertats i la igualtat
d’oportunitats de formació i de desenvolupament personal d’aquest
col·lectiu.
Aquest segell és comparable a un
certificat de bones pràctiques i a
una auditoria externa sobre el treball transversal que es fa des de totes
les regidories sobre polítiques d’infància i adolescència.
El segell té una vigència de quatre anys, i és obligatori que el Govern local presenti un informe intermedi sobre el nivell d’execució del
Pla Local d’Infància i Adolescència
(PLIA) dos anys desprès de la concessió. També s’ha de tenir una participació activa en el programa Ciutat Amiga de la Infància assistint als
actes i les formacions proposades,
mantenint contacte amb el comitè
autonòmic d’UNICEF i complint
amb els criteris establerts de manera continuada.
Aquesta distinció ens compromet,
encara més, a continuar treballant
en xarxa,a desplegar totes les accions reflectides en el PLIA, coordinar, impulsar, promoure, sensibilitzar i garantir els drets dels infants
i adolescents del nostre municipi.

*Portaveu d’ERC

Angela Pappalardo*

Castellar del Vallès:
‘Ciutat Amiga de la
Infància’

S

ol·licitar i aconseguir el
segell de Ciutat Amiga
de la Infància (CAI), que
promou UNICEF, posa en
valor el reconeixement al
model de gestió que es porta a terme
en temes relacionats amb la infància

*Regidora d’Infància i Adolescència
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actualitat

Tots Sants

setmana del terror | activitat

Els no-morts de l’antic cementiri de
Castellar es desperten per Tots Sants
Prop de mig miler de
castellarencs passen
pel túnel del terror del
parc de Canyelles

Falten pocs dies per a la nit de Tots
Sants. Els vestigis de la lluna plena
rellueixen, però de manera tímida. És
un divendres, 26 d’octubre, negra nit.
Les temperatures, almenys aquest
vespre, han baixat notablement. Tot
és propici i tot anuncia que falta poc
per a la nit de Halloween. Hi ha un
degoteig constant de grups de joves
que recorren el carrer Major, potser
per darrera vegada.
Amb emoció, nervis, expectació i a voltes angoixa, esperen el seu
torn al costat de l’església de Sant Esteve. Enguany, és l’entrada al passatge del terror que organitza Castellar Jove. “Diuen que abans era
un cementiri”, comenta un adolescent. “Espero passar por i que
ens espantin”, li respon un company. Amb la inconsciència i gosa-

Dues de les protagonistes del passatge del terror del parc de Canyelles || q. pascual

dia de la joventut, no saben que la
penitència que pagaran per trepitjar un cementiri no pagarà la pena.
Amb tot, el grup de joves, que tenen
entre 10 i 15 anys, fan temps despreocupats. Comenten que aquesta vegada el passatge està ambientat en
el darrer ‘blockbuster’ de terror, La
Monja. “Aquesta pel·lícula sí que
fa por, és molt bona”, assegura un
dels membres més menuts, l’Edgar,
que amb només 10 anys es declara
un gran expert i aficionat als passatges del terror.
Els crits i xiscles traspassen els
murs del parc de Canyelles, i l’adrenalina dels que esperen un passi
creix. Toc d’entrada. Ha arribat el
moment, però com Eurídice i Orfeu,
si volen tornar a casa ja no podran
mirar enrere. Els rep un bisbe d’ultratomba que els recorda una de les
regles bàsiques del passatge: “no toquis res, i res no et tocarà”.
A partir d’aquest moment, el
cor se’ls accelera, com el pas, quan
un parell de monges s’arrosseguen
pel terra, o quan del parc infantil un
grup de nens i nenes de la seva edat
però d’un segle anterior, els conviden a jugar i ballar una dansa que
els acaba conduint a un cementiri.
I allà, una trentena de creus de fusta
clavades al terra. Sembla ser que els
havien dit la veritat. Algunes religioses i un enterrador, que fa dècades
que va ser enterrat, els saluden amb
un somriure inquietant amb l’esperança de rebre la seva visita en un
futur proper. || rocío gómez
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esports
Ple de victòries del masculí
de vòlei de l’FS Castellar
L’equip masculí sènior de vòlei de l’FS
Castellar segueix amb ple de victòries a la lliga amb tres partits guanyats,
després de superar per 3-0 el CV Vi-

Isabela Payán campiona i
Berta Ortega subcampiona
a l’Interclub de patinatge

ladecans (25-17/25-10/25-20). Tot
i tenir un partit menys, l’Andorra no
es va presentar i ha perdut els punts,
l’equip és líder al grup A de Segona
Catalana. D’altra banda, el partit del
sènior femení contra l’Igualada VC
no es va disputar.

La patinadora artística castellarenca Isabela Payán (CPA Cerdanyola) va aconseguir la victòria a

l’Interclub disputat a Cerdanyola
del Vallès en la modalitat de figures obligatòries al nivell B Majors,
mentre que la també castellarenca Berta Ortega (CP Castellar) va
proclamar-se subcampiona en la
mateixa categoria.

Segueixen les
victòries (85-83)
El CB Castellar supera el Bàsquet Sitges en una
bona arrencada de temporada a Copa Catalunya

Albert San Andrés

La bona arrencada de temporada del CB
Castellar va confirmar-se diumenge amb
una disputada victòria de l’equip de Raúl
Jodra contra el Bàsquet Sitges per 85 a
83. L’equip signa el millor començament
de temporada a la Copa Catalunya dels
últims anys, amb un balanç de tres victòries i dues derrotes.
El canvi de mentalitat d’un equip renovat i amb fam de victòria deixa el CB
Castellar en una situació immillorable a
la lliga després de cinc jornades disputades amb un balanç de 3-2. Els de Raúl
Jodra es fan forts al Puigverd, on encara
no han cedit cap derrota i queden amb
l’assignatura pendent de guanyar lluny
de casa, fita encara no aconseguida, tot
i haver lluitat per la victòria fins al final
en les dues derrotes contra el Círcol-Cotonificio (74-70) i el CB Ripollet (81-74).
L’equip de Jodra està demostrant
que ja no és aquell espàrring amb què
tothom podia redimir-se a la Copa Catalunya i s’ha convertit en un conjunt incòmode contra el qual no agrada jugar. El
llançament exterior s’ha convertit en un
dels punts forts d’un equip sense interiors alts de referència i que ha sabut fer del
perímetre el seu millor recurs.
L’èxit en els fitxatges d’aquest curs,
en què Aleix Pujadas, Àlex Hernández i
Eugeni Prozorov s’han convertit en peces
clau d’un equip format a base de talent,

s’uneix als ja determinants Albert Cadafalch, Jordi Navarro i Albert Germà, i a una
sèrie de jugadors de reemplaç que gairebé
sempre estan a l’altura. El pas endavant
del jove Joelvin Cabrera l’ha portat a convertir-se en el líder natural d’un equip que
il·lusiona, que creix dia a dia i que encara
no ha tocat sostre, com ja va demostrar al
partit contra el Bàsquet Sitges.
En aquest, els groc-i-negres no van
donar opció al rival des de l’inici de partit,
amb una arrencada fulgurant en què tornaven a repetir el que ja han fet tota la temporada: un inici demolidor amb un contundent 29-19 que marcava la resta del partit.
Al segon, un parcial de 10-2 decantava la balança cap als locals, però els de
Joan Eduard Piñero contestaven despertant-se amb un 2-13, que deixava el lluminós en 43-35, tot i que sense fer patir
per la superioritat. Al descans s’arribava amb set punts d’avantatge per part
dels locals (48-41) i va deixar bona boca
als assistents al Puigverd.
El tercer quart començava amb
un triple de Cadafalch, replicat per vuit
punts consecutius del Sitges, que reduïa l’avantatge a només dos punts (51-49).
Hernández trencava la ratxa amb un llançament de camp, però una tècnica de
David Junyent donava el primer avantatge als del Garraf (53-55).
Hernández tornava a capgirar la situació amb una jugada de dos i un triple, refrendat per Prozorov amb cinc punts consecutius que feien marxar els últims 10 minuts

Aleix Pujadas intenta superar Jordi Boronat en una jugada atacant del seu equip. || t. DomEnech

3
VICTÒRIES

en cinc jornades
deixen l’equip en
setena posició

amb un 65-58 favorable.
L’últim període, el Castellar es va limitar a mantenir la diferència sense gaires
esglais i només un triple, als instants finals
dels de Piñero, reduïa els cinc punts de diferència al 85-83 final.
“Va ser un partit en què, tot i el resultat ajustat, es va evidenciar la progressió
de l’equip, sobretot pel que fa a control del
ritme del partit, en què crec que hem fet un
pas endavant. D’altra banda, l’aportació
de jugadors no habituals també va ser un
punt a tenir en compte” va explicar el tèc-

nic Raúl Jodra, mentre va afegir que “crec
que vam fer un molt bon joc col·lectiu dominant el tempo del partit i el ritme. Ells
van pressionar molt i van estar encertats a la segona part, nosaltres vam fer
una bona defensa en moments puntuals
i no ens vam posar nerviosos, vam saber
dominar gran part del partit”.
El CB Castellar ocupa la setena posició del grup 2 en un quíntuple empat entre
el quart classificat i el vuitè, abans de visitar la pista de la UE Sant Cugat (2-3), en
novena posició.
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esports
FUTBOL | 1a CATALANA

FUTBOL | BASE

‘Grego’ Carreras en un partit de la UE Castellar. || a. san andrés

Alguns dels jugadors de l’equip debutant de la UE Castellar. || cedida

El Ripollet s’emporta el
derbi vallesà al ‘84 (1-0)
Després de la victòria contra la Sabadellenca (4-2), la UE Castellar no
va aconseguir sumar cap punt al
camp del CF Ripollet i va caure per
la mínima en un partit molt igualat.
El partit del Ripollet va enfrontar dos rivals en igualtat de condicions en un nou derbi del Vallès al
ZEM de Ripollet.
Tot i el joc vist a la gespa, el par-

tit no va destacar pels gols i no era
fins al minut 83 que un córner favorable a la Unió Esportiva era aprofitat pels locals per armar la contra i
colpejar els de Juan Antonio Roldán
amb un gol d’Hèctor Jiménez.
Tot i quedar noquejats pel rival,
els blanc-i-vermells gaudirien de l’última ocasió del partit amb un remat
de Pedro Auñón a un metre de la por-

teria que marxava fora.
“El partit va ser molt igualat
i no ens vam merèixer tornar de
buit sense cap punt i amb dos lesionats més” va explicar Roldán, que
perdrà Adrià Ruiz i Pedro Carmona
pel pròxim partit contra el líder, el
CE Berga, a més de Joan Villaronga i Carlos Ortiz per acumulació de
targetes. || a. san andrés

futsal | divisió d’honor

La UE Castellar crea un
equip de 3 a 5 anys
Seguint en la línia de creació
d’equips de base, la UE Castellar
ha creat un equip de futbol per a
jugadors de base de 4 a 5 anys, la
categoria més petita de la Federació Catalana de Futbol.
El conjunt ja participa en el
grup 5 de la lliga federada de la FCF
en categoria debutant (2013-2014)
i el club segueix buscant jugadors
per completar l’equip.

El conjunt castellarenc consta
actualment de sis jugadors -juguen
a futbol 5- i necessita poder completar la plantilla. Els jugadors però, no
han de tenir experiència i passaran
a formar part del planter del club
on seran formats com a jugadors.
D’altra banda, els equips femenins també segueixen a la recerca de
jugadores per seguir creant nous
equips. || A.san andrés

hoquei | 1a catalana

Canvi d’estil per tornar-se a aixecar
El FS Castellar fa un pas endavant en el joc, tot i la derrota (5-4)

Albert San Andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va
tornar a caure a la pista del FS Casserres per 5-4 en l’últim minut. Tot i
la nova derrota, l’equip va mostrar la
seva millor versió de joc, amb un canvi
d’estil necessari per tornar-se a aixecar.
Els de Darío Martínez visitaven
la pista del Casserres amb la intenció
de trencar la ratxa negativa de les primeres jornades de lliga i amb un canvi
evident de filosofia, saltant al terra enrajolat del pavelló municipal de Casserres, que afavoria al joc local.
Aviat arribava el gol pels escapolats, amb resposta ràpida d’un encertat Quim Juncosa, que tornava a
l’equip després del partit de sanció per
la vermella rebuda enfront de l’Alheña.
L’equip taronja s’adaptava a la pista
millor del que s’esperava i Ángel Olivares aconseguia el segon al minut 9.
Tot li venia de cara a l’equip, quan un
minut després els locals es feien l’1 a 3,
però els dos gols de desavantatge no els
feien defallir i empataven a tres abans
del descans (‘13 i ‘14).
Al minut dos de la segona aconseguien capgirar el partit, però el Cas-

L’HP Tona furga la ferida
de l’HC Castellar
Els de Pere Gassó tornen a caure en lliga
(9-3) contra un rival que aprofita els errors
L’FS Castellar segueix sense sumar cap punt a Divisió d’Honor. || A. San andrés

tellar seguia competint i no donava el
partit per perdut, i va empatar amb un
gol de Manel López al minut 11.
Amb la màxima igualtat sobre la
pista, tot apuntava al repartiment de
punts, però els del Berguedà aconseguien sumar la victòria amb un gol a

l’últim minut, que deixava sense premi
el joc desenvolupat pels de Martínez.
El tècnic creu que “acabem el
partit més contents que la setmana passada. Tot i no poder puntuar, hem vist un equip molt més unit
i que ha lluitat de tu a tu”.

Setena derrota consecutiva de
l’HC Castellar contra un dels
equips més poderosos de la categoria, l’HP Tona, que va aprofitar
les debilitats granes per aconseguir un festival de gols (9-3).
Els de Pere Gassó van tornar a entrebancar-se a la pista del
segon classificat i van caure per golejada. L’equip no va cedir terreny
a l’inici, però el Tona va aconseguir
fer virtut els errors del rival, per

aconseguir anotar. Tres gols inicials dels de la Plana de Vic, van precedir al de Xavi Vernet, per tornar
a anotar quatre més abans del de
Jordi Vegas, que, a banda del 7-2,
aconseguia també l’últim dels castellarencs (8-3) al partit.
L’equip feia fallida a la segona
part, amb una defensa tova i millorant l’atac d’un equip que encara
no coneix què és puntuar aquesta
temporada en lliga. || a.s.a.
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motociclisme | motogp

CULTURISME | bikini fitness

Melanie Moreno,
campiona d’Espanya

Pit Beirer, director de la divisió de Motorsport de KTM, amb el pilot Dani Pedrosa. || KTM racing

Dani Pedrosa, confirmat
com a provador de KTM
La marca austríaca
ho va confirmar
a Phillip Island

Sembla que Dani Pedrosa comença
a veure la llum al final del túnel, esportivament parlant, i es confirma
el secret a veus que les dues pròximes temporades serà un dels dos pilots provadors de la marca austríaca
KTM. Divendres 26, l’anunci es feia

per Twitter i sense declaracions del
pilot, que signa contracte per fer parella amb Mika Kallio per 2019 i 2020.
Qui sí que va parlar va ser Pit
Beirer, director de la divisió de Motorsport de KTM, que va afirmar que
“tenir un pilot amb les habilitats i
experiència del Dani en el nostre
projecte és un altre senyal de fortalesa i que ens estem movent en
la direcció correcta. Hem vist la
competitivitat de MotoGP aquest
any i que fraccions de segon poden
amagar valuoses lliçons. Esperem,
i estem molt emocionats que els

‘input’ del Dani, juntament amb
Kallio, alimentin els dos equips
que tindrem a la graella l’any que
ve i que ens ajudin a reduir l’avantatge encara més”.
D’altra banda, Pedrosa sortia en
18a posició a Phillip Island, després
d’una classificació horrible pel fort
vent durant dissabte. Tot i remuntar
quatre places a la cursa, el pilot tastava el terra al revolt quatre, durant
la dotzena volta. “He perdut l’adherència en una frenada. Ha estat
una forta caiguda” va reconèixer
el pilot. || a. San andrés

Melanie Moreno després de proclamar-se campiona d’Espanya. || CEDIDA

La castellarenca Melanie Moreno
aconsegueix el títol de campiona
d’Espanya de Bikini-Fitness, després d’imposar-se al campionat
FNFF disputat a Alacant.
Després d’uns anys dedicada
només a l’entrenament personal i
d’estudiar un màster en biomecànica, la culturista Melanie Moreno va
tornar a competir després de tres
anys retirada per una lesió que la
va tenir apartada del seu esport.
Aquest octubre li ha estat
molt prolífic, ja que ha participat
en diverses competicions amb molt
èxit, i ha sumat un primer lloc a
l’Open Nacional Despertaferro a

Tarragona i un tercer lloc a l’International Ben Weider WWC a Alacant, on també va repetir en el campionat d’Espanya de la modalitat.
L’atleta ja va ser campiona
promesa de Catalunya el 2014 i campiona de Catalunya el 2015, quan
va sumar un segon lloc al nacional.
Moreno ha explicat que “el
meu pròxim objectiu el 2019 és
competir en l’àmbit internacional per aconseguir la Pro-Card
i acabar sent professional. Tot
això em portaria a competir
a l’Olympia de Las Vegas, que
seria un somni fet realitat”.
|| a. San andrés
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J9

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J4

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J5

1A CATALANA · GRUP A · J7

DEL 2 AL 8 DE NOVEMBRE

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

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

Eixample - Olesa
Rocafort - Rosario
Alhea - Gavà
Casserres - FS Castellar
Sant Joan D. - Escorial
Sants - Monistrol
Floresta B - Castellbisbal

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

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

85-83
92-99
75-63
64-54
52-48
69-58
59-66

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

7-7
3-2
9-3
1-3
5-2
2-2
2-2
4-2

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ		PJ	PG	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CE Berga
23
CF Parets
21
UDA Gramanet
19
FC Joanenc
19
CF Ripollet
17
CF Les Franqueses 16
CE Sabadell B
15
FC Cardedeu
14
CF Caldes Montbui 14
Vic Riuprimer RFC	 13
CD Masnou
11
UE Castellar
10
CD Can Parellada 10
CE Sallent
8
UE Sabadellenca
8
FC Matadepera
6
CE Roda de Ter
3
CS Juan XXIII	
1

FS Olesa
10
FS Bosco Rocafort 10
Sants Futsal
9
FS Casserres
9
CCR Gavà
7
Alheña CE	
7
AP Nou Escorial
6
Monistrol FS	
6
F Rosario Central
6
Sant Joan Despí CFS	6
CFS Eixample
3
Olímpic Floresta B 3
FS Castellbisbal
0
FS Castellar
0

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

CP Voltregà
19
HP Tona
16
CP Roda
15
CP Jonquerenc
14
FD Cassanenc
14
CE Arenys de Munt13
CH Arenys de Mar 12
HC Sentmenat
11
HC Ripoll
11
CHP Bigues i Riells10
CH Palafrugell
9
CH Lloret
7
CP Vic
3
CP Tordera
3
GEiEG	
2
HC Castellar
0

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

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

0
0
2
2
2
3
2
3
3
4
4
5
5
5
5
5
8
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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

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

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

5 5
5 5
5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
5 3
5 2
5 2
5 2
5 1
5 1
5 0

0
4
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0

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

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 3 NOVEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00 aleví A – Cerdanyola
09:00 aleví C – EF Barberà
10:30 benjamí E – Villarreal
10:45 debutants – Can Fatjó
11:30 prebenjamí B – Roureda VDF
11:30 benjamí C – OAR Gràcia
13:00 benjamí D – Mercantil CE
13:00 aleví F – EF Sabadell
15:00 infantil C – EF Base Ripollet
17:00 juvenil A – Júpiter CE
19:00 cadet B – La Romànica CF
Partits a fora
09:45 	Cercle Sabadellès - aleví E
10:00 Base Montcada CF - aleví D
10:00 	San Lorenzo UD - aleví G
11:30 	Montmeló UE - aleví H
11:45 	Thau Sant Cugat - infantil D
12:00 	EF Barberà - benjamí B
12:00 Base Montcada - infantil A
12:30 	U. Bellvitge - infantil B fem
DIUMENGE 4 NOVEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30 infantil A fem – Cerdanyola
10:00 benjamí A – Badia Vallès
12:15 amateur – Berga CE
15:00 infantil B – Roureda VDF
16:30 juvenil fem – FE Grama
Partits a fora
10:30 	Terrassa FC – aleví B
15:00 	Olímpic Can Fatjó – cadet C
15:30 	EF Barberà - juvenil B
16:15 	Júnior FC – cadet A
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 3 NOVEMBRE
Partits a fora
09:00 	Creu Alta S. - preinfantil
16:15 	Manresa - júnior
17:45 	UE Sant Cugat - sènior A
DIUMENGE 4 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
19:00 sènior fem – CB Ramon Llull
Partits a fora
19:00 	CN Caldes - sènior B
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 3 NOVEMBRE

Pavelló Joaquim Blume
16:15

aleví B – CN Caldes

DIUMENGE 4 NOVEMBRE
Partits a fora
11:30 	Racing Pineda FS - aleví B
HOQUEI (HC Castellar)
Lluc Roa, campió de la Copa Barcelona de bike-trial. || CEDIDA

Els atletes del Dimension3 presents a la Primera Marató de Muntanya. || CEDIDA

bici-trial | Copa barcelona

ATLETISME | Dimension3

Lluc Roa i Alan Rovira,
campions a Barcelona

El Dimension3 present
a diverses competicions

La Copa Barcelona de bicitrial UCI -modalitat diferent del bike-trial- va ser molt
profitosa pels pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, amb dues victòries finals per
a Lluc Roa en categoria prebenjamí i Alan Rovira en expert.
Els dos campions castellarencs ho van aconseguir de manera incontestable, arribant a la prova final disputada a Llinars del Vallès (Vallès Oriental) com
a favorits en les seves respectives categories. Alan Rovira ho feia en expert, després d’haver aconseguit la victòria en les altres cites anteriors (Òrrius, Sant Antoni de Vilamajor i Vallgorguina), de la mateixa manera que Lluc Roa.
Rovira signava 24 punts de penalització, onze menys que el seu màxim rival
al campionat, Nil Benítez, que acabava tercer, per darrere de Martí Vayreda (25
punts). En el cas de Roa li sortia un difícil rival, ja que Grau Franch -que debutava al campionat- no marcava cap punt, per tres del castellarenc. Tot i això, amb
una segona posició arrodonia un excel·lent campionat i s’emportava de tornada
la victòria final, seguit del també pilot de l’Escola, Martí Troya, en tercera posició final. A la resta de categories, Naia Rovira era tercera en benjamí i acaba
quarta el campionat, amb Unai Téllez, cinquè i Toni Abellán, vuitè. Izan Téllez
era sisè en alevins. || a. san andrés

El Dimension3 Club Triatló segueix present a les principals curses atlètiques de llarga distància de Catalunya i el cap de setmana
passat membres d’aquest club esportiu van participar al Tast de
la Mitja de Granollers i a la Primera Marató de Muntanya de Catalunya, disputada a Sant Llorenç Savall.
Aquest cap de setmana passat, el Dimension Club Triatló va
lluïr el seu característic color groc al Tast de la Mitja de Granollers, on, malgrat la pluja, hi van participar un bon grapat d’atletes de l’entitat, amb una destacada 11a posició de Xavi Robert en
la categoria de 5k.
El Dimension també va ser present als 21K de la Primera Marató de Muntanya de Catalunya, disputada a Sant Llorenç Savall,
on Cristina Iniesta va assolir una meritòria 17ena posició, tot i les
inclemències meteorològiques, en què la pluja i a les baixes temperatures registrades al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i la Serra de l’Obac, van complicar la participació dels atletes en
aquesta prova. || redacció

DISSABTE 3 NOVEMBRE
Partits a fora
19:30 Santa Perpètua - juvenil A
DIUMENGE 4 NOVEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
17:45 aleví – PHC Sant Cugat
18:45 juvenil B – UEH Barberà
20:00 sènior – CP Jonquerenc
VÒLEI (FS Castellar)

DISSABTE 3 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00 infantil B fem – CV Barberà
10:45 cadet B fem – Sant Gervasi
12:30 cadet voleibol – CV Arenys
17:30 sènior A fem – Sant Cugat
Partits a fora
09:00 Sant Quirze - cadet A fem
10:00 V. d’Hebron - infantil A fem
10:45 Sant Quirze - juvenil fem
20:00 	Els Arcs - sènior B fem
DIUMENGE 4 NOVEMBRE
Partits a fora
18:00 	T. Claramunt - sènior masc

TENIS TAULA (ATT Castellar)

DISSABTE 3 NOVEMBRE
Espai Tolrà
09:00 2n Torneig de ping pong
per a tothom, fins les 14 h
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cultura
Club de lectura de novel·la
amb Tahir Shah, a la
Ludoteca Municipal
Aquest proper dijous, 8 de novembre, el club de lectura de novel·la es
trasllada a la Ludoteca Municipal

música

Moniatos estil ‘hasselback’ al
programa Quins fogons

les 3 Moreres a causa de les obres
que s’estan fent a la Biblioteca Municipal. El llibre escollit en aquesta
ocasió és En mil i una nits: a la recerca de la tradició oral del Marroc,
de Tahir Shah. L’acte tindrà lloc a
les 20 hores i és obert a tothom.

Aquesta setmana, seguim la recepta de les patates ‘hasselback’, una
recepta d’origen suec. Utilitzarem,
però, els tradicionals moniatos, ja que

ara estan en el seu millor moment. Al
Quins fogons farcim els moniatos
amb formatge emmental i mozzarela, pollastre rostit, xampinyons i
orenga. Podeu veure el vídeo al Facebook de Quins fogons, a lactual.
cat i al canal de Youtube de l’Actual.

“Farem la clausura de la gira a Castellar”
primera vegada. Tinc un bloc de
notes, i sempre que se m’acut una
idea me l’apunto.

ENTREVISTA

· Quants anys fa que teniu el projecte de Macedònia?

Són 15 anys des del primer disc, però
des de l’any 2000 que vam començar
el projecte. Aquesta és ja la quarta
generació, fins al 2021.
· I després?

DANI COMA
Líder de Macedònia
El proper 3 de novembre, a les 18
hores, l’Auditori Municipal acull el
concert de clausura de la gira del disc
Estic contenta de Macedònia
Marina Antúnez

· Tanqueu la gira del disc Estic
contenta?
Sí, vam treure el disc Estic contenta
fa prop d’un any i dissabte farem el
concert de clausura de la gira. Hem
estat un any fent concerts arreu del
país i l’acabem aquí, a l’Auditori Municipal. No ha estat una cosa preparada, ha estat una coincidència amb
les dates, però ha acabat sent una
cosa molt bonica, perquè aquestes
cinc nenes van ser triades a l’Auditori, precisament, en el càsting
multitudinari que es va fer. D’alguna manera, que es tanqui el cercle
fa que aquest concert sigui especial.
· Com valores la gira d’aquest
últim disc, Estic contenta?

És la primera gira amb aquesta generació de nenes de Macedònia.

Macedònia actua aquest dissabte, a les 18 hores, a l’Auditori Municipal Miquel Pont . || cedida

Nosaltres funcionem diferent d’altres grups, perquè cada cinc anys
comencem de zero. I hem vist que
aquesta generació treballa molt bé
en directe. Per tant, hem potenciat
la part artística. A nivell de directe,
són al mateix nivell que el final de
l’altra generació, és clar que amb
menys concerts. Amb les noves fruites de Macedònia ens hem atrevit
a fer altres propostes que explosionaran amb el proper disc. Estem
intentant fer un pas més enllà a nivell artístic. Habitualment, la posada en escena de Macedònia té un
punt teatral. A les nenes els agrada

jugar, fer cares, hi ha un treball corporal i coreografies. Ara hi hem afegit més dinamització, que ho fèiem
poc. De fet, tots els grups dinamitzen, no només els infantils i juvenils.

na’, que parla del demanar perdó.
A més, hi ha el tema de la idoneïtat
del divorci dels pares i l’autoestima. Seguim treballant temàtiques
sobre els nens i sobre les famílies.

· Quins són els temes que s’inclouen al nou disc?

· Com a lletrista, no se’t fa difícil trobar temes nous?

Per exemple, hi ha una cançó que
parla de valorar la rialla, que es
diu precisament ‘Estic contenta’.
També tractem la transexualitat a
la cançó ‘El meu abric’, i hi ha una
cançó que es diu ‘Dorayaki’, com
els pastissets del Doraemon. També
s’inclou un tema que es diu ‘Perdo-

Cada vegada que acabo un disc
penso que costarà trobar temes
nous, però en van sortint. També
recuperem temes que ja havíem
tractat perquè el nostre públic
també es renova, ha canviat, i per
tant, per a ells són temes que apareixen a Macedònia com si fos la

Ja ho veurem. Ara el nostre camp és
complex perquè el públic infantil està
molt pendent de grups bons com El Pot
Petit, els Xiula, Reggae per Xics dels
The Penguins, i la música que era per
gent més gran, de Txarango, Catarres, etc., ara atrau públic de Macedònia, dels 7 als 12 anys. Ens trobem que
nosaltres, que fem lletres per a aquest
públic que parlen de les seves coses,
el terreny ha quedat envait, perquè
aquesta franja d’edat també segueix la
música més adulta, que sen’s menja el
públic. Aquest és un fenomen que no
havia passat, a nivell català, i caldrà
veure com evoluciona. Quan Macedònia va arribar, el públic juvenil seguia les cançons d’Operación Triumfo, que tampoc no eren lletres infantils.
· Onze discos de Macedònia. Se’n
venen, o no?

De discos, no se’n venen, la música
s’escolta per Youtube i Spotify. És per
a romàntics, això dels discos, perquè
ni tan sols recuperem la inversió. Als
concerts sempre guanyem més venent discos que no pas amb intermediàries, però vaja. Hi ha grups que,
directament, pengen les cançons a la
xarxa. Es viu dels concerts de carrer
i als teatres. En aquest cas, a nosaltres ens agrada començar asseguts
i acabar drets.
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asac | proposta

ball de bastons | actuacions

Arriba la 42a Diada
Sardanista a l’Espai Tolrà

Crònica bastonera
dels mesos de tardor

Marina Antúnez

Dissabte que ve, dia 3 de novembre,
l’Agrupació Sardanista Amics de
Castellar celebra la 42a edició de la
Diada Sardanista a la vila.
En aquest sentit, a partir de les
17.30 hores i a la Sala Blava de l’Espai
Tolrà, es durà a terme l’activitat, enguany, amb la participació de les cobles Sant Jordi i Jovenívola de Sabadell, habituals de l’ASAC.

El programa de la Diada inclou les sardanes següents: Sardanes a Castellar, de J.J. Beumala; Un
bon badaloní, de J. Paulí; Capvespre a
la Ràpita, d’A. Abad; Somni de plaça,
de X. Piñol; 30 anys A Sac, d’E. Ortí;
Per tu, Sílvia, de S. Galbany; Cap de
Creus, de R. Cabrises; Niu d’amor, R.
Viladesau; Un somriure encisador, de
J. Làzaro; Els de Castellar, de F. Mas
Ros; Tota una història, de C. Santiago; Colla Roca, de J. Leon; Clotilde,
de C. Rovira; L’Aplec de Santa Perpètua, de J. Auferil; Castellar, perla del
Vallès, de R. Vilà; La Flama de la sar-

jocva | projecte

La JOCVA de
Castellar del
Vallès encarrila
el Nadal
La Jove Orquestra de Castellar del
Vallès, la JOCVA, obre les inscripcions pel projecte “Concert de Nadal
2018”, previst pel divendres 28 de
desembre, a l’Auditori Municipal
Miquel Pont. La proposta s’adreça
a joves d’entre 12 i 25 anys, que esti-

Diada Sardanista a la Sala Blava, l’any 2014. || q. pascual

dana, de T. Gil Membrado. La peça
conjunta de les dues cobles serà la
sardana Al·legoria, de J. M. Albertí.
L’acte és obert a tothom, i gratuït. A la mitja part, se servirà coca
i mistela. A més, hi haurà servei de
bar a càrrec del Calissó d’en Roca. A

la 42a Diada Sardanista, hi col·labora
la Confederació Sardanista de Catalunya i la Comissió d’Aplecs Sardanistes de les comarques de Barcelona. Les diades reuneixen també gent
de fora del municipi que ve a passar
el dia per ballar sardanes.

guin cursant o tinguin estudis de nivell mitjà o equivalent d’instrument
i que, és clar, toquin un instrument
orquestral.
El repertori que s’ha previst estarà format per obres de diferents estils i gèneres escollits per a l’ocasió.
Els assajos tindran lloc els dies
següents: dissabte 10 de novembre,
d’11.30 h a 14 h; dissabte 24 de novembre, de 10 h a 13.45 h i de 15 h a 16.30
h; dissabte 1 de desembre, de 10 h a
13.45 h, i de 15 h a 16.30 h; diumenge 16 de desembre, de 10 h a 13.45 h;
dissabte 22 de desembre, de 15.30 h
a 18.30 h; dijous 27 de desembre, de
16 h a 19.30 h, i el mateix divendres
28, dia del concert, en què es farà la

prova acústica, a les 16 h, abans d’iniciar el concert a les 19 h.
La inscripció ja es pot fer a través de l’enllaç http://goo.gl/forms/
z7HTlyDd0Hh7ltfG2.
La JOCVA és un projecte impulsat per l’Associació cultural Acció
Musical Castellar. La presentació
oficial dels joves músics va tenir
lloc l’any 2017, per Nadal. L’objectiu
de l’orquestra és transmetre il·lusió
i emoció per la música. Les actuacions que fa la formació són la recompensa que hi ha darrere de l’esforç,
que fa gaudir al públic i que fa de la
música una eina per compartir els
valors d’un llenguatge universal.
|| m. antúnez

El Ball de Bastons de Castellar no s’ha aturat des de les vacances. Al mes
de setembre van participar en quatre ballades a diverses poblacions catalanes: a la Festa Major de Sentmenat, a la Festa Major de Castellar del
Vallès, a la Diada Nacional de Polinyà i a la 27a Diada Bastonera de Moià.
Aquest mes d’octubre s’acaba amb quatre ballades més: al Correllengua de Castellar del Vallès, per sorpresa en una festa d’empresa, a la VI
Trobada de Salou i, aquest diumenge passat, a Terrassa, amb motiu de
la V Bastonada del Vallès. “Centrant-nos en aquesta última, vam participar-hi vuit colles de la Territorial dels dos Vallesos”, diu Antoni
Castillo, president del Ball de Bastons.
En concret, hi van participar els Bastoners de Sant Pere (de Terrassa), la Colla Bastonera Les Romanes (de l’ institut públic de la Romànica de Barberà del Vallès), els Bastoners de Sentmenat, la Colla Bastonera de Canovelles, els Bastoners de Sabadell, les Bastoneres Blaves de
Granollers, el Ball de Bastons de Castellar del Vallès i els amfitrions, els
Bastoners de Terrassa. “La Bastonada del Vallès és un acte dins de
la Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya que se celebra de
forma anual en forma de trobada amb totes les colles de les comarques del Vallès Oriental i Occidental”, afegeix Castillo.
La ballada va estar marcada per la pluja, que no va impedir la celebració. “Tot i estar previst fer un recorregut dansat pel parc de Vallparadís fins al centre, finalment la vam dur a terme en forma de
ballada estàtica dins l’Auditori de l’Escola Municipal de Música”.
En aquesta ballada de lluïment, les colles van mostrar les diverses coreografies pròpies, en dues rondes, i es van executar dues danses conjuntes: el “Passi-ho bé” i el Ball de Bastons de la Territorial del Vallès,
creat pels joves de diferents colles vallesanes i ballat per primer cop en
aquesta bastonada. Per novembre i desembre ens queden activitats i ballades per fer. “Animem tothom qui vulgui que vingui a formar part
d’aquesta família bastonera, tant si és gran o petit, i descobriran del
que són capaços de fer repicant els bastons”. m. a.

Foto de família del grup de Ball de Bastons de Castellar. || cedida
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El periodisme s’esquerda a escena

Maruja Torres, per exemple, en el
paper que interpreta Vilarasau. I en
el de la noia que interpreta Luengo,
moltes i moltes altres persones que,
en l’àmbit laboral, han estat injustament acomiadades per dir massa clares les veritats que no agraden. Els
personatges de Miró no tenen nom ni
cognoms, són persones que podrien
representar moltes altres persones.
La història té tendresa, té
també una cara amarga, i també

mostra moments de sàtira i humor.
Però hi trobem a faltar el contacte
entre elles. Sobretot, entre les germanes quan els diàlegs s’acosten a
l’emoció. Els personatges femenins
que ha creat Miró a Un tret al cap són
dones independents, inconformistes,
segures d’elles mateixes i valentes,
embolcallades d’una cuirassa que
les fa semblar, fins i tot, insensibles.
Però tenen esquerdes, com tu, com
jo, com tothom. Ni professionalment
ni personal, ningú pot posar la mà al
foc i dir en veu alta que és del tot íntegre als seus principis. Aquestes
esquerdes són les que remouen per
dins, íntimament, i, quan afloren,
desmunten el personatge. A Un tret
al cap tenim això, tres personatges
desmuntats per les pròpies traïcions
a les seves conviccions.
Alguns espectadors hi vam
trobar a faltar una mica més d’alts
i baixos, fregar més els límits del
que seria permissible dir sobre el
periodisme, el que es fa ara i el que
es feia abans. Els flasback situen a
l’espectador en diferents moments,
però no en canvien el to. El llenguatge de Miró és senzill i fàcilment
comprensible. Això, que també és
una virtut, serveix a l’obra ser planera. Massa planera, segurament,
perquè tractant d’un tema tan controvertit com el que tracta, el de la
credibilitat del periodisme actual,
es podria treure molt de suc. La reflexió, quan l’obra s’acaba, queda a
mig camí d’una tertúlia posterior
que, si s’hagués anat una mica més
lluny, hagués pogut sorgir en una
tertúlia de cafè. || MARINA ANTÚNEZ

gria i l’expansió obrien l’acte, amb
una interpretació de duet amb teclat i guitarra. I, seguidament, les
petites ballarines del club de rítmica Clau de Sol van mostrar als espectadors les lletres gegants de “SoM,
Salut Mental”.
I els cors es van anar succeint,
l’un darrere l’altre, fent anar in crescendo el termòmetre de les emocions.
Hi van participar SonaSwing, “amb
balladors de SonaSwing, també
del nostre grup de swing de Suport Castellar, i alumnes de Salut
Mental Sabadell, que no es coneixien”, recordava Movilla; Krek’n’tu
(La Xamba Salut Mental), de Sabadell; la Coral Pas a Pas, de Castellar,
que va emocionar especialment, i la
Coral Xiribec, el grup coral de cantaires castellarencs que va aparèixer cantant en diferents moments,
un d’ells, sorprenent el públic des de
les butaques de la platea.
Més d’un centenar d’intèrprets
van mostrar el seu art i la seva força
a l’escenari. “Valorem enormement l’esforç que han fet tots,

sense poder assajar conjuntament, per conjugar les diferents
modalitzats artístiques i les diferents edats”. La posada en escena
es va fer per primer cop, tots junts,
el mateix dissabte.
Cada grup coral i de dansa, separadament i en actuacions conjuntes, van demostrar que la música i la
dansa fan emocionar, i que ajuden a
respectar-nos els uns als altres.
Les persones que van actuar
desprenien aquesta càlida voluntat
de compartir, expressar. “Cantar és
vida, cantar és emoció”, va anunciar
al públic una de les interlocutores de
l’espectacle que es va veure dissabte.
Es van haver de suspendre,
per diferents motius, l’acte previst
de l’Esbart Teatral de Castellar, el
grup de batucada Tucantam Drums,
i els Castellers de Castellar-Capgirats al Mercat.
Aquest acte s’emmarca en la
celebració del Dia Mundial de la
Salut Mental, que enguany porta el
lema de “Salut Mental a la comunitat i a la feina”.

Crònica

Títol: ‘Un tret al cap’
Direcció: Pau Miró
Intèrprets:
Emma Vilarasau,
Imma Colomer
i Vicky Luengo
Dia: 26 d’octubre de 2018
Hora: 21 h
Lloc: Auditori Municipal
Emma Vilarasau i Imma Colomer durant la representació de l’obra ‘Un tret al cap’ a l’Auditori de Castellar. || Q. PASCUAL

T

res dones protagonitzen Un tret al cap,
l’aposta escrita i dirigida per Pau Miró interpretada per Emma
Vilarasau, Imma Colomer i Vicky Luengo que es va poder veure, divendres passat, a l’Auditori Municipal
Miquel Pont. Tres de les grans actrius
del panorama teatral català, esment
especial a Colomer i Vilarasau, van
pujar a l’escenari amb les entrades

exhaurides. Elles, més que l’obra, van
ser pol d’atracció. Són cares que no
se’ns escapen, les hem vist a la televisió i en uns quants escenaris. I juntes, aquesta vegada, també fan bon
tàndem. La Sala Beckett - Obrador
Internacional de Dramatúrgia signa
la producció del muntatge.
Situem l’escena. Any 2015, una
periodista, interpretada per Emma
Vilarasau, és acomiadada del diari
en què treballava per ser una peri-

odista massa incòmoda. L’acompanyen a escena la seva germana, més
gran, i amb una malaltia que l’ha
fet determinar a gaudir els darrers
anys de la seva vida en plenitud, i
una víctima d’un acomiadament improcedent, que resulta no ser el que
sembla. Miró, de forma subtil però
intel·ligent, ens adverteix que els fets
que passen a escena estan basats en
fets reals. I potser no ens enganya,
perquè ben bé hi podríem veure una

som | suport castellar

Quan cantar és vida,
cantar és emoció

La música es va
escampar per
tots els racons de
l’Auditori Municipal,
dissabte passat
M. Antúnez

Un dels moments amb la participació de tots els que van actuar a l’espectacle. || q. PASCUAL

L’espectacle SoM va atraure més
de 250 persones a l’Auditori Municipal Miquel Pont, dissabte passat.
El muntatge, que combina la música, la dansa i l’emoció, i que estava
programat per Suport Castellar, va
ser un èxit rotund, tant per l’entrega dels cantaires i músics, que van
oferir una mostra del seu repertori, com per l’entusiasmada audiència que va assistir per gaudir de la
proposta. “La voluntat de fer un
espectacle conjunt ens ha emocionat”, deia Míriam Movilla, de Suport Castellar.
Adjectius com la tendresa, l’ale-
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Les Gràcies, companyia de nova
creació amb elenc castellarenc

BREUS

Joan Romeu forma part d’aquest grup de teatre feminista

A la dreta, Joan Romeu a ‘Si alguna vez fue rojo’, un muntatge de Les Gràcies. || cedida

Marina Antúnez

El castellarenc Joan Romeu va ser acceptat a l’Institut del Teatre de Barcelona l’any passat. Aquest setembre
ha començat el segon any de carrera i
ja forma part d’una companyia que es
diu Les Gràcies. Romeu fa anys que fa
d’actor en algunes obres que es programen a l’Esbart Teatral de Castellar. També ha participat en diverses
propostes teatrals del municipi, or-

ganitzades des de la Biblioteca Municipal. “Ara he fet un canvi per a bé,
perquè m’ha permès estar amb una
companyia de teatre i tot”, apunta
Romeu. Amb Les Gràcies estan descobrint un teatre feminista “que ens
està funcionant molt bé”.
Les Gràcies està format per diversos estudiants de l’Institut, dirigida per Valèria Pisati, juntament amb
Lua Anaya, Daniel Mallorquín i Pau
Jimfer, a més de Joan Romeu.
Estan immersos en el projecte

Comedia del arte, “una experiència
molt xula que ens permet tornar
als orígens del teatre, el que es feia
al segle XV”, segueix Romeu, quan
les companyies anaven poble per
poble, “amb un carro, i sortien al
carrer per fer una obra de teatre
que parlés del poble, amb la qual
la gent se sentís identificada”. Les
Gràcies pretén agafar la realitat i
fer-ne una paròdia, perquè la gent
se senti identificada.
A més del projecte, Les Gràcies
actuaran a l’Atri, a l’entrada de l’Institut del Teatre, els dies 7, 8 i 9 de novembre. A més, estan preparant una
altra funció. “La gent veurà temes
de rabiosa actualitat passats pel filtre de la comèdia”, segueix Romeu.
El tipus de teatre que vol fer Les
Gràcies és feminista, i de denúncia a
la violència de gènere. “Són temes
que nosaltres mateixos, els actors, hem vist massa sovint de ben
a prop, i volem plantar-los cara”.
Els projectes que han dut a terme es
diuen Rojo casi negro, 10 minutos i Alguna vez fue rojo.
Les Gràcies ha participat en
alguns certàmens de nova creació,
com Estació Escènic i el Festival
Mínim, amb molta bona participació i premi. Els propers espectacles
de Les Gràcies seran el 9 de novembre a les 19 h, al Centre Cívic de Les
Planes, a Sant Cugat. I tot el mes de
desembre, els dimarts, a l’Espai Poètic de Barcelona.

LA CENTRALETA | LLIBRES

Mònica Baños presenta el seu llibre
aquest dissabte a La Centraleta
La castellarenca Mònica Baños presenta el llibre Donde desaparecen las
estrellas a La Centraleta, dissabte 3, a les 10.30 h. Baños va obtenir, amb
aquesta obra, el premi “la Caixa”/Plataforma de novel·la juvenil, destinat
per autors de menys de 30 anys i dotat amb 3.000 euros. El llibre se situa a
Melía, una ciutat imaginària on tots els habitants creuen que les estrelles influeixen en la seva vida. Una noia de 10 anys, Gala, espera que les estrelles
l’ajudin a millorar les seves relacions familiars. I ho faran, també amb l’ajuda del seu amic Néstor. Però el que la Gala atrobarà a la seva investigació la
sorprendrà, ja que molts secrets de la família sortiran a la llum. ||M. a.

PINTURA | CASTELLARENCA

Blanca Gibert exposa a l’Hospital Taulí
La pintora castellarenca Blanca Gibert obre una exposició el dia 5 de novembre que es podrà visitar fins al 26 a l’hospital Parc Taulí de Sabadell.
L’ exposició constarà d’obres de gran format amb un únic tema, “marines
per intentar aportar una mica d’ optimisme i serenor en un espai on
sovint estem neguitosos i impacients”, diu Gibert. Les marines són molt
grans, de fins a dos metres. N’hi haurà un total de dotze, treballades sobre
tauló i pintades amb acrílic. “Són marines que aporten calma, pau, són
molt senzilles sense gaires elements, amb colors suaus però potents,
marines de dia, de nit, de tarda”, afegeix. || M. A.
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Cinema: ‘Hotel Transilvania 3’
Diumenge 4 · 12 h i 16.30 h · Auditori

Aquest proper diumenge, es projecta Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas a l’Auditori
Municipal Miquel Pont, en una sessió a les 12 h i una altra a les 16.30 h.
La família de monstres s’embarca,
aquest cop, en un creuer de luxe perquè el Drac pugui fer un descans. Ha
de ser una navegació tranquil·la per a
la colla de Drac. Però les vacances de
somni es converteixen en un malson
quan Mavis s’adona que el Drac s’ha
enamorat de la misteriosa capitana
de la nau, Ericka, que amaga un periollós secret que podria destruir tots
els monstres.

agenda

“90 anys. Fundació Obra
Social Benèfica”
Fins al 12 de novembre al Mercat Municipal
Org.: Fundació Obra Social Benèfica
Col·laboració: Centre d’Estudis de
Castellar del Vallès i Ajuntament
“Dones”, de Maria Losada
Fins al 8 de novembre, de 10 a 20 h a
l’Espai Sales d’El Mirador
Organització: Maria Losada
“Trenquem reixes per la llibertat”
Exposició permanent
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Exposició permanent d’escultures de
Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

del 2 a l’11 de novembre de 2018

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

DIVENDRES 2

DIMECRES 7

DIVENDRES 9

DIUMENGE 11

De 20 a 22 h · MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

09.30 · SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

De 9 a 14 h · JORNADA
“Els biofertilitzants i experiències
en agricultura regenerativa
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: INS Castellar

De 9 a 14 h · PROPOSTA
Trobada de col·leccionistes
de la Coca-Cola
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Organització: Cercle de
Col·leccionistes de Castellar

DISSABTE 3
10.30 h · PRESENTACIÓ
Presentació de Donde desaparecen las estrellas, de Mònica Baños
La Centraleta
Organització: Llibreria La
Centraleta
17.30 h · BALL
42a Diada Sardanista, amb les cobles Sant Jordi i Jovenívola
de Sabadell
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: ASAC
18 h · MÚSICA
Concert de Macedònia:
Estic contenta!
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 4
12 h i 16.30 h · CINEMA
Hotel Transilvania 3
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DIJOUS 8
9 h · SORTIDA
Vine i Camina +60:
La vall d’Olzinelles
Inscripcions a la Regidoria de
Programes Socials (c. Portugal, 2),
de 9 a 14 h
Sortida des de la pl. del Mercat
Organització: Ajuntament
20 h · PROPOSTA
Club de lectura de novel·la: En mil
i una nits: a la recerca de la tradició oral del Marroc
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort
21.30 h · MÚSICA
Jam session al Calissó
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

20 h · PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes:
Of Fathers and Sons
Auditori Municipal
Organització: Cal Gorina, CCCV i
L’Aula
De 20 a 22 h · MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
21 h · PROPOSTA
1r Concurs de Ratafies
Casolanes “L’Estevet”
Local del CEC
Organització: Cal Gorina, La Pedra
Fina i Centre Excursionista Castellar

DISSABTE 10
11.30 h · CONTES
Once upon a time amb
PES Castellar
Ludoteca Municipal
Organització: Idiomes Castellar i
Ludoteca Municipal

18 h · BALL
Ball a càrrec de Xarop de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19.30 h · MÚSICA
Concert de la
Tetrabrass BCN Ensemble
Auditori Municipal
Org.: Acció Musical Castellar
Col·laboració: Ajuntament

18.45 h · CINEMA
Misión imposible: Fallout
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

22.30 h · BALL
Nit de ball amb el Duet Tempo
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

12 h · MÚSICA
SonaSwing al Calissó Vermut,
amb Castellar Swing Band
Calissó d’en Roca
Organització: SonaSwing i Calissó
d’en Roca
12 h · PROPOSTA
Vermut: Rumbesia , recital de
poesia fusionat amb rumba
Cal Gorina
Organització: Cal Gorina
16.15 h · CINEMA
Jurassic World: El regne caigut
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h · BALL
Ball a càrrec del Duet Dextre
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 h · CINEMA
Ha nacido una estrella
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
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penúltima

Si l’honradesa no fos un deure, hauria de ser un càlcul

Concepción Arenal

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 26	VILÀ
DISSABTE 27
EUROPA
DIUMENGE 28
YANGÜELA
DILLUNS 29
EUROPA
DIMARTS 30
CASANOVAS
DIMECRE 31
ROS
DIJOUS 1		PERMANYER
DIVENDRES 2
CATALUNYA
DISSABTE 3	VILÀ
DIUMENGE 4	VILÀ

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
Francesc Pelachs Escalfet
86 anys · 27/10/2018
Sara Martí Bertran
48 anys · 27/10/2018
Rosa Quintana Soler
87 anys · 29/10/2018
Antonio de la Torre Solas
91 anys · 29/10/2018
Andrés Expósito Rodríguez
80 anys · 17/10/2018

Augmenten els casos
d’impetigen a les escoles

El riu i el veïnat de Fonts Calents, vers 1920
Espectacular canal estret amb el riu engorjat, una mica abans de saltar i formar el conegut gorg
del Fitor i després d’haver travessat el tram sinuós de les “olles” característiques del tros anomenat de les Banyeres. Es veu bé el grupet de cases de ca la Biela, del veïnat de Fonts Calents. La
vegetació de la dreta correspon al turó de la Malesa. A l’horitzó, la silueta i la casa del Puig de la
Creu. || text: albert antonell || fons: joan rocavert argelagués || arxiuhistoriacastellar@gmail.
com || facebook.com/arxiuhistoria
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Tot i que l’impetigen és una malaltia que es
dona més freqüentment en èpoques de calor,
actualment s’està vivint un augment considerable de casos d’aquesta malaltia, especialment als centres escolars.
Què cal saber sobre l’impetigen i com actuar-hi?
- És una malaltia infecciosa de la pell causada
per bacteris que afecta, principalment, la població pediàtrica.
- Es caracteritza per la presència de crostes
color de mel que, de vegades, poden supurar
i que han anat precedides, amb més freqüència, per una petita butllofa.
- És una malaltia contagiosa i, tot i que normalment no és greu, cal tenir-ne cura per evitar l’extensió a altres parts del cos i afectar a altres persones en contacte amb els nens i nenes.
- El seu tractament es basa en la higiene de les
lesions amb aigua i sabó, i tractament tòpic
amb una pomada antibiòtica. Si les lesions
són extenses o existeixen símptomes generals
com febre, serà necessari administrar tractament antibiòtic per via oral.
En cas de dubtes o consultes, és important
traslladar al pacient la necessitat d’anar al
metge o al pediatre per confirmar el diagnòstic i establir el tractament més adequat.

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1 · T. 93 714 52 89
farmaciayanguela.com
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Gina Ros (Gigi Rohe)
Autora de la novel·la romantica eròtica‘Ella Soy yo’
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Un desig?
Poder viure de les meves aficions

”El tema eròtic a
la literatura ja
no es tan tabú

“

Tot i no ser escriptora professional, la seva passió
sempre ha estat llegir i escriure. Es defensa bé
en el gènere de la novel·la romàntica eròtica i ja
ha publicat el seu primer llibre, ‘Ella soy yo’
Marina Antúnez

· Escriure és una afició o una
professió?

És una afició i una passió. Jo treballo de coordinadora de departament
d’una empresa de seguretat, en què
treballo entre 10 i 12 hores diàries,
però sempre he llegit molt i m’agrada escriure. També m’agrada molt la
rebosteria creativa i, de fet, tenia una
botiga i tot sobre el tema, Dolça Gina.
· Has publicat una novel·la romàntica eròtica, per què has triat
aquest gènere?

La literatura romàntica eròtica és
un gènere que es porta molt des de
fa un parell d’anys. Vaig tirar cap
aquest gènere perquè té més sortida i perquè m’agrada. Llegeixo tota
mena de gèneres, però aquest m’és
més fàcil d’escriure que no pas la ciència ficció, per exemple.

· El teu primer llibre es titula Ella
soy yo, de què tracta?

· Diries que és un llibre romàntic
i accessible per a tothom?

La protagonista és l’Elyssa, que
té 14 anys. Repudiada pels seus
pares per ser diferent, perquè és
un geni, és abandonada a la seva
sort i acaba a un horrible centre
d’acollida. Allà és maltractada, i
quasi la violen. Era una joguina
sexual pels seus captors. Aconsegueix escapar-se i troba la seva
ànima bessona, sap per primer cop
a la vida què significa el veritable
amor. Ell, el Bennet, té 20 anys i
té càncer. S’enamoren perdudament. Però la vida els torna a separar. Vuit anys més tard, l’Elyssa
s’ha convertit en una dona triomfadora, professora d’universitat,
bonica, innocent, intocable. La casualitat fa que la noia acabi treballant a l’empresa del multimilionari Bennet, que no la reconeix. Ell
no es vol tornar a enamorar, tracta les dones com si fossin objectes.

Sí, és una novel·la que té una part dramàtica i una part d’amor romàntic.
És eròtica, per tant, sí que hi ha descripció a les escenes sexuals, però no
és una novel·la pornogràfica. És un
llibre per passar l’estona, fàcil de llegir. No apte per a menors de 18 anys,
això sí. El tema eròtic a la literatura
ja no és tan tabú. De fet, tothom qui
l’ha llegit em diu que enganxa i que
és molt ràpid.
· Vas fer la publicació de Ella soy
yo en digital, oi?

Doncs sí, vaig fer la publicació a
Amazon a l’apartat d’autopublicació. En pocs mesos ja havia venut
300 llibres! Vaig anar polint l’obra,
corregint-la. Sempre trobes coses
que pots millorar. I fa 2 mesos que
el vaig treure en paper. Volia fer-lo
físic perquè ara ja tinc el segon en
marxa, i el vull publicar amb l’edi-

torial Letréame. Aquest no el publico amb l’editorial perquè ara ja ha
sortit amb Amazon, ja està bé, però
el proper formarà part d’una saga.
· Letréame és una editorial de diversos gèneres?

Sí, no només publiquen novel·la eròtica, sinó també ciència ficció, etc.
Ells s’encarreguen de buscar-te les
presentacions, i fan la distribució a
les llibreries, a l’FNAC, etc. T’ajuden
perquè es mouen molt per cases de
llibres. A vegades, pot ser molt millor publicar amb editorials d’aquest
tipus que no amb les grans, que sempre busquen el mateix tipus d’autor.

· Quant de temps has trigat a escriure el teu primer llibre?

He estat un any per fer 300 pàgines.
He anat a poc a poquet perquè treballo moltes hores i, a més, tinc cinc fills.
Tenia la idea de la història i, a poc a
poc, vaig anar construint les escenes.
· Quan tens previst publicar el teu
segon llibre?

Si tot va bé, per Sant Jordi. Aquest
segon llibre serà l’inici d’una saga.
Es dirà Eva, i cada nou llibre portarà el nom del o la protagonista que hi
aparegui. Però vaig sense presses. A
Amazon sí que has de posar una data
de presentació, tens un límit. Ara no
tinc la pressió.

· Gigi Rohe és el teu alter ego?

Quan comences t’aconsellen posar
un nom diferent al teu perquè, si no
funciona, pots canviar-lo, ningú et
relaciona amb l’anterior. “Gigi” de
Gina i “Rohe” dels meus cognoms,
Ros Hernández.

· Quins són els teus escriptors
de capçalera?

Sobretot, Elisabet Benavent, Pilar
Arralejo, Megan Maxwell, Lena Valentí, Ken Follett, Stephen King i
Isabel Allende.

