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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

esports | p13

cultura | P18

Juan Antonio Roldán
deixa la banqueta de
la UE Castellar

Dissabte arriba a
l’Auditori l’obra
‘Sopa de pollastre
amb ordi’

actualitat | P02

Una mirada
a la ciència
Èxit de participació a la trentena de
propostes de la 1a Setmana de la Ciència

Una nena segueix els exercicis matemàtics del ponent del primer taller organitzat a El Mirador dilluns passat. La Setmana de la Ciència ha ofert propostes per a tothom, des de nadons a gent gran. || q. pascual
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el tema de la setmana

Castellar del Vallès respira ciència
La trentena de propostes de la Setmana de la Ciència, èxit de participació amb quasi el 100% d’assistència als tallers

Cristina Domene

Dilluns a la tarda, El Mirador Centre de Coneixement semblava un
laboratori d’experimentació i creació d’idees. Tallers de cuina i química, pinzellades de física quàntica, robòtica, cúpules de Leonardo,
ciència de 0 a 3 anys. Diferents tallers i espectacles es desenvolupaven
paral·lelament als espais de l’equipament, amb una participació gairebé del 100% a totes les propostes.
Petits d’un any experimentant amb
esferes, infants de cinc creant una
cúpula com la de Leonardo da Vinci,
nens i nenes de 10 anys creant robots i joves de 20 llegint els plafons
de l’exposició ‘Amb A d’Astrònoma’.
Es respirava ciència a tot arreu.
La sala d’actes també era plena
de gom a gom. I les edats dels assistents també eren heterogènies. Esperaven, expectants, que fossin les
17.30, hora en què oficialment començava Geometria amb bombolles de sabó, l’acte inaugural de la
primera Setmana de la Ciència que
s’organitza a Castellar. I l’encarregat de fer-ho era Anton Aubanell,
professor de matemàtiques. “La ciència és coneixement, curiositat,
sorpresa, amor, emoció, expectativa. Si anem mirant quan caminem pel carrer, tot és ciència. Ens
podem preguntar perquè un arbre
és verd, perquè es mouen els estels
a la nit... el nostre entorn està ple
d’aspectes meravellosos que cal
que els descobrim”, va assegurar
Anton Aubanell.
Durant la presentació de la
Setmana de la Ciència, just abans
de l’espectacle d’Aubanell, l’alcalde
de la vila, Ignasi Giménez, va manifestar que l’objectiu era ser capaços
de contagiar les ganes de fer ciència. “La ciència és fer-se preguntes i intentar respondre-les. Ens
interessa que hi hagi molts científics, perquè són capaços de curar
malalties o fer les cases més habitables”, va encoratjar el públic, sobretot els més joves.

Els nens van participar i es van sorprendre amb les explicacions del professor Anton Aubanell a l’espectacle d’inauguració ‘Geometria amb bombolles de sabó’ || q. pascual

La regidora d’Innovació i Gestió del Coneixement, Marta Roman,
va compartir, il·lusionada, que l’inici de la Setmana de la Ciència havia
tingut molt bona acollida, amb gairebé les places de tots els tallers programats exhaurides. “Són gairebé
30 tallers en diferents formats i
tots estan plens. És la primera
vegada i esperem que sigui la primera de moltes i que cada vegada
sigui millor”. Roman va recordar
que la ciència es viu, “s’experimenta, és patrimoni personal i ajuda
a tenir un esperit crític”.
Per a Aubanell, és maco organitzar activitats com aquestes. “Ens
adonem que la ciència sorgeix de

la societat i, a la vegada, ha de tornar a la societat i que els científics no viuen allunyats en una espècie de torre d’ivori, al contrari,
cal que hi hagi contacte amb ells”.
bombolles de sabó

Les bombolles de sabó i les seves formes van sorprendre tant els nens i
nenes petits com la gent gran que
hi va assistir, alguns exprofessors.
“S’ha de continuar aprenent, sempre es pot adquirir coneixement
nou. Classes a l’escola o a l’institut, conferències, experiments,
espectacles com aquest de les
bombolles, tot és bo i vàlid per
aprendre”, va dir Jaume Quera,

present a l’espectacle inaugural i
exdirector de l’Institut Castellar.
L’estudiant de 4t d’ESO Fabio
Dávila va assegurar que era a la sala
d’actes per curiositat. “La ciència
em sembla un àmbit molt interessant. De vegades, no estem incitats a escoltar coses relacionades amb l’àmbit científic i m’ha
semblat una bona oportunitat.
Penso que podem veure la ciència d’una manera més divertida,
com, per exemple, amb els experiments que trobem aquí”.
La Noa Rosa, de primària, seia
a les primeres fileres. A ella li agraden les assignatures d’Anglès i Castellà, però participa en la Setmana

de la Ciència perquè “em sembla bé
a través del joc”.
La Setmana de la Ciència es
clourà diumenge 18 de novembre amb
l’espectacle humorístic a l’estil “club
de la comèdia” que du per nom Monòlegs científics. Històries científiques
per difractar-se de riure, a càrrec de
Big Van Ciencia. “A l’espectacle hi
ha quatre monòlegs diferents que
parlen de quatre temes de ciència
puntera, perquè és la que s’està fent
avui dia als laboratoris. Parlarem
de nanotecnologia, de genètica molecular, d’evolució i de cooperació
entre diferents espècies”, assegura
Helena González, directora de Big Van
Ciencia i doctora en Biomedicina.

+ ciència | laboratori per als petits

Experimentar la ciència entre els 0 i els 3 anys
Des de dilluns fins ahir dijous la sala Xavier Caba d’El Mirador es va convertir en un petit
laboratori per experimentar. La proposta, adreçada a infants de fins a tres anys, pretenia
acostar la ciència als infants més petits de manera participativa i atractiva. A partir de 4
mòduls de fusta i algunes propostes de petit format, els nens i nenes van poder viure experiències riques i suggeridores, a partir de l’acció autònoma i la iniciativa personal. Acompanyats per mares, pares i, fins i tot, avis, els infants van poder experimentar amb textures
diferents –fulles, nous, castanyes–, sons –ampolles amb pedres, sorra– o jugar amb l’espai
amb esferes i anelles, entre d’altres.
La finalitat d’aquesta setmana és “fer viure la ciència d’una forma vivencial, divertida i propera, de manera que es desmitifiqui la creença que la ciència i la tecnologia són avorrides i difícils”, segons assenyala la regidora d’Innovació i Gestió del Coneixement, Marta Roman, que va afegir que no hi ha límit d’edat per aprendre i experimentar.
“La ciència és per a tothom”. || c. DOMENE
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actualitat
sanitat | conflicte laboral

Els metges del CAP faran vaga
del 26 al 30 de novembre
Entre altres reivindicacions, demanen que es disminueixi el nombre de
visites per facultatiu i recuperar el personal perdut amb les retallades

és reivindicar que “hem de treballar amb la màxima qualitat possible”, constata Vallès, que afegeix
que demanen “més recursos per a
l’atenció primària, de manera que
si tenim més recursos podrem recuperar el nombre de metges que
teníem abans, més minuts per visitar els pacients i tenir uns especialistes més accessibles”.
Vallès afirma que la vaga “es fa
per tothom, és per treballar millor
nosaltres i que això reverteixi en
tots els pacients”. La delegada a la
comarca de Metges de Catalunya ha
destacat que “a l’ADN dels metges
no hi ha el fer vaga, som molt reacis a fer-ne, però veus que no hi ha
altra manera”.
l’ics confia a arribar a un acord

La metgessa del CAP Castellar i delegada a la comarca del sindicat Metges de Catalunya , Rosa Vallès. || r. gómez

Jordi Rius

El sindicat Metges de Catalunya
(MC) ha convocat una vaga de facultatius (metges de família, pediatres,
odontòlegs i ginecòlegs) a l’atenció
primària de l’Institut Català de la
Salut (ICS) dels dies 26 al 30 de novembre per reclamar la disminució
de les càrregues assistencials –limitant a 28 les visites diàries per consulta–, la reposició dels professionals
perduts amb les retallades sanitàries i la recuperació del poder adquisitiu arrabassat des del 2010, que el
sindicat xifra en prop d’un 30%, així
com també per reivindicar l’increment del pressupost sanitari desti-

nat al nivell bàsic assistencial.
Rosa Vallès, metgessa del CAP
Castellar i delegada del sindicat al Vallès Occidental, tot i reconèixer que
a Castellar –on treballen una vintena de metges– estan millor que a altres centres en els quals pateixen
40 visites diàries de mitjana, “aquí
s’intenta arribar al màxim de 28
visites per dia, però la realitat és
que vas assumint tot el que ve i
la feina complementària de revisar electrocardiogrames, analítiques, fons d’ulls, informes, derivacions...”. Tot plegat, fa que la
sensació que tenen “és que estem
esgotats, que no pots controlar bé
tota la feina que tens”.
Un dels objectius de la vaga

+ SOM DE CASTELLAR-PSC

Moció de suport
als metges
El grup municipal de Som de
Castellar-PSC presentarà aI proper
ple una moció en la qual dona suport
a la mobilització convocada, i a
aquelles convocades per altres col·
lectius en què es reivindiquen millores assistencials, de canvis en les
estructures organitzatives i millores
econòmiques i laborals que hauran
de repercutir en la bona qualitat
assistencial en l’atenció primària.
La moció del grup municipal de Som

D’altra banda, el director gerent de
l’Institut Català de la Salut, Josep
Maria Argimon, ha expressat la voluntat d’arribar a un acord amb els
professionals de medicina de família
per resoldre els problemes de l’atenció primària. Argimon ha afirmat en
una nota de premsa que en els passats
dies ja hi ha hagut reunions amb els
representants dels professionals sanitaris i que “compartim bona part
de les demandes que han explicat
els metges”. Vallès ha confirmat que
hi ha hagut aquests contactes però
“les postures estan molt allunyades i més quan venim d’un diàleg
previ al febrer i que es va acabar
amb una instrucció, en la qual, dels
punts que reivindicàvem, només se
n’ha complert un”.

de Castellar-PSC insta el Govern
de la Generalitat de Catalunya a
reconèixer l’Atenció Primària i
Comunitària com el veritable eix del
sistema sanitari públic, i donar-li el
pes que necessita en el pressupost
del departament de Salut per arribar
a un mínim del 20% del pressupost.
La moció també demana al
departament de Salut de la
Generalitat i , en concret, a la
gerència de l’Institut Català de
la Salut que faci una negociació
efectiva amb tots els col·lectius
que treballen en l’Atenció Primària
que pateixen l’impacte de les males
condicions laborals i la pèrdua de
dignitat de la tasca assistencial.

successos | airesol d

Demanen presó
permanent
revisable per a
un castellarenc
Un veí de Castellar s’enfronta a
una pena de presó permanent
revisable –la segona vegada que
es demana a Catalunya– com a
autor de l’assassinat i violació
d’una dona a finals del 2015 en
un domicili de l’Airesol D. Segons
informen diversos mitjans nacionals, l’Audiència de Barcelona
ha començat aquest dilluns el
judici contra un castellarenc de
40 anys que, segons l’acusació,
va escanyar una coneguda després d’una festa a casa seva. La
Fiscalia també sosté que abans
de matar-la, havia abusat sexualment de la víctima aprofitant
que estava sota els efectes de l’alcohol i les drogues.
L’ACTUAL ja va informar el
24 de desembre del 2015 de la detenció d’un home que havia avisat de la mort d’una dona de 32
anys al seu domicili de l’Airesol.
La dona va ser trobada per la policia sense vida amb almenys un
cop al cap. En aquest sentit, diverses informacions apuntaven que
tant el detingut com la dona havien participat a la mateixa casa en
una festa durant la nit amb altres
persones. El testimoni d’aquestes
persones i el treball de la policia
hauran de bastir el judici que arrenca aquesta setmana. L’acusat
va ser empresonat aleshores i tot
i fer més de dos anys que és a la
presó, a finals del 2017 el jutge instructor en va prorrogar la presó
provisional.
pena contra la llibertat sexual

La presó permanent revisable
és una pena que es pot demanar
quan es considera que un assassinat té vinculació també amb
delictes contra la llibertat sexual, que és el que considera el fiscal en aquest cas de Castellar del
Vallès. || redacció
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actualitat
reciclatge | espai tolrà

Càritas obrirà una botiga de roba
L’establiment es nodrirà de la roba usada que es pot dipositar en set contenidors que hi ha la vila

Jordi Rius

Càritas Castellar obrirà l’any que ve
una botiga de roba de segona mà al seu
local de l’Espai Tolrà que es nodrirà
de la roba, el calçat i els complements
que es dipositin en els set contenidors
que l’entitat i la Fundació Formació i
Treball, en col·laboració amb l’Ajuntament, van instal·lar a l’estiu a diferents punts de la vila. Els contenidors,
que estan ubicats en llocs diferents
de Castellar del Vallès per no coincidir amb els d’altres ONGs, es buiden
setmanalment i “pel que ens ha arribat, alguns s’han omplert de seguida”, explica mossèn Txema Cot,
rector de la Parròquia de Sant Esteve i president de Càritas Castellar.
La roba es trasllada a una planta
de 6.000 metres quadrats que la Fundació Formació i Treball té a Sant Esteve Sesrovires i des d’allà es gestiona la roba de segona mà procedent
de donacions. “La roba passa per
diferents processos i si és totalment inservible també s’aprofita
per fer pasta de roba”, assegura Cot.
Seguint el model d’una peça outlet,

Davant de la parròquia hi ha un dels contenidors de roba de Càritas. || cedida

la roba és distribuïda amb l’etiqueta ‘moda-re’ a les diferents botigues
que Càritas té al territori. “El dia que
tinguem oberta la nostra botiga, es
procurarà per mantenir la discreció del procés que la roba que arribi aquí no sigui la que es va dipositar als contenidors de Castellar”,
afegeix el mossèn.

La botiga de roba funcionarà de
dues maneres. El sistema de punts
que ja funciona a la botiga d’aliments
on l’assistent social atorga una puntuació en funció de la realitat de la
família també serà aplicable a la botiga de roba. També hi haurà la possibilitat de comprar la roba i “per
tant, qualsevol ciutadà podrà en-

trar a la botiga i trobarà roba de
qualitat a un preu econòmic”. De
fet, no és la primera vegada que Càritas de Castellar acull una botiga
de roba ja que Càritas-Via Solidària
en va tenir una fa uns anys , abans al
carrer Sant Llorenç.
El servei d’aprofitar la roba procedent de donacions possibilitarà la
contractació d’una persona que farà
les tasques de dependent a la botiga “amb la idea que aquell lloc de
treball pugui ser després rotatiu,
que serveixi per donar un contracte temporal perquè després aquella persona pugui trobar una altra
feina i el lloc de treball a la botiga
quedi de nou lliure”, assegura Cot.
El president de Càritas Castellar ha assegurat que “estem molt
il·lusionats i expectants per la botiga”. De fet, la mateixa Fundació
Formació i Treball s’ha encarregat
del disseny de l’interior de l’establiment, que serà com una botiga
més, amb uns emprovadors i un
aparador. La botiga de roba estarà situada al soterrani, ja que a la
planta del carrer hi ha la botiga i el
magatzem d’aliments.

dudi | esplai xiribec

Festa a la
plaça Calissó
Aquest dissabte, 17 de novembre, a les 16.30 h, se celebrarà el DUDI, el Dia Universal
dels Drets dels Infants. Té per
objectiu donar a conèixer els
drets dels infants i el deure
de posar-los en pràctica. Enguany, aquesta activitat ha està
organitzada per Colònies i Esplai Xiribec, i es concreta en el
dret dels infants al temps de
lleure. A Castellar del Vallès,
hi ha un bon nombre d’entitats
culturals, esportives, de natura i d’esplai que ofereixen als
infants la oportunitat de viure
i gaudir el temps de lleure.
En acabar l’activitat hi haurà
berenar per als participants.
Aquesta activitat es porta a
terme amb la col·laboració de
la Regidoria d’Infància, i està
oberta a tots els infants del
poble que vulguin participar-hi
entre els 4 i els 16 anys.
D’altra banda, Ràdio Castellar se sumarà a la commemoració amb un espai dedicat
al magazín “Dotze” amb presència del Consell d’Infants.
|| redacció
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medi ambient

Arrenca la campanya ‘Excuses o separes?’

Activitats al carrer,
exposicions i fires
per estimular el
reciclatge

Nou persones
castellarenques
protagonitzen una
campanya per
fomentar el reciclatge

Redacció

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental va presentar ahir al vespre en un acte al Parc
Audiovisual de Catalunya la campanya de sensibilització ambiental que
durant els propers 4 mesos es farà a
la comarca per fomentar el reciclatge. Aquesta campanya, amb el lema
“Excuses o separes?” vol incidir en
totes aquelles persones que encara
no reciclen i desmuntar les excuses
comunes que se solen posar per no
fer-ho. Per això s’han dissenyat accions al carrer, participatives, i en
les quals la ciutadania pugui conèixer el camí dels residus i els avantatges del reciclatge.
Una de les peculiaritats de la
campanya és que es compta amb persones referents de cada municipi, els
de proximitat, que són persones conegudes als pobles i ciutats del Vallès
Occidental que faran de difusors del
missatge en el seu entorn més proper.
A Castellar, les persones influents
són Maria Pujol, Mònica Díaz, Julita Mañosa, Josep Companys, Josep
Maria Dalmau, Ramon Casamada,
Alan Rovira, Antonio Moya i Dani
Coma. Elles i ells seran la cara visible
per encoratjar els castellarencs a re-

+ CAMPANYA

Alguns dels ‘influencers’ castellarencs que donen la cara a la campanya ‘Excuses o separes?’ amb l’alcalde i F. Mauri || c. domene

ciclar més, i és que la valoració de les
dades de recollida del 2017 i l’evolució
dels darrers deu anys mostren un estancament en la recollida selectiva a
la comarca. El Vallès Occidental no
compleix els objectius marcats pels
diferents programes catalans i europeus, els quals indiquen que cal arribar l’any 2020 amb uns valors de reciclatge mínim del 60% i actualment,
la comarca té un índex mitjà de reciclatge del 36,7%. “Sempre hem estat
molt implicats perquè tenim la pedrera al costat, cosa que ens afecta bastant, i l’Ajuntament ens van
demanar formar part de la campanya perquè també estem desenvolupant accions per veure si comencem a fer la recollida selectiva a
Sant Feliu per fer una prova”, ex-

plica Josep Maria Dalmau, president
de l’Associació de Veïns d’El Racó.
Ramon Casamada aporta el seu
coneixement sobre el compostatge.
“Nosaltres fem biomassa per a les
calderes de llenya, tenim porcs, vedelles, terres... fa molt de temps
que apostem pel concepte del reciclatge i que en tenim consciència
per no contaminar els terrenys,
perquè, en definitiva, la terra et
torna el que tu li donis”.
Una altra influenciadora és l’ex
cap d’estudis de l’Institut Castellar,
Maria Pujol. “Estic molt sensibilitzada. Em va semblar que era molt
important participar-hi per donar
la cara. Estic molt il·lusionada de
formar part d’aquesta campanya”.
A banda dels influencers locals,

a la campanya també es compta amb
figures públiques vallesanes que ajudaran a difondre el missatge, com el
cuiner Marc Ribas o els meteoròlegs Eloi Cordomí i Francesc Mauri,
que va ser present a la presentació:
“Posar l’excusa que tenim els contenidors lluny, que ja paguem taxes
per al servei de recollida o que a
la cuina no tenim suficient espai
no són arguments sòlids. Jo vaig
viure un temps en un pis amb una
cuina de 5m2 i ho reciclàvem absolutament tot, fins i tot l’oli i les
càpsules del cafè”, explica Mauri.
També es posa en marxa un
Whatsapp de consulta ciutadana
per atendre consultes relacionades amb el reciclatge, el número
656 893 709.

Hi ha moltes accions previstes dins
la campanya ‘Excuses o separes?’,
promoguda pel Consorci de
Residus del Vallès Occidental,
que s’allargaran fins al març del
2019, com el Festival Street Art,
un concurs en el qual participen
municipis amb la pintada d’un
mural a la paret de 20m2 sobre la
matèria orgànica i el seu reciclatge
com a temàtica. A Castellar tindrà
lloc el 25 de novembre, juntament
amb l’exposició sobre plàstics i el
punt informatiu sobre residus.
A més, el 16 de desembre, a la
Fira de Nadal, es portarà a terme
un ‘escape room’ relacionat amb
el reciclatge. Els participants
entraran en un laboratori
abandonat del 2058 on hauran de
resoldre els enigmes ambientals
que els portaran a aconseguir la
clau per ajudar els supervivents
de les naus. Així podran retornar
a la Terra i tornar-hi a viure de
nou, preservant-ne l’equilibri
ecològic. Aquesta activitat
és apta per a públic familiar,
i té una durada d’una hora.
A Castellar del Vallès també hi
arribarà una exposició itinerant,
en la qual es podrà veure des del
material que dona origen al plàstic,
fins a descobrir què fer amb
plàstics reciclats i com reduir-los,
passant pels impactes que aquest
material causa al medi ambient.
També es podrà gaudir d’una visita
virtual amb ulleres 360º al Centre
de Tractament de Residus del
Vallès Occidental. || c. domene
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concurs | cal gorina, cec i la pedra fina

comerç | nova apertura

Martí Tió guanya el concurs de
ratafia casolana ‘L’Estevet’

Obre La Posidònia, nou
local de vins i vermuts

Organitzadors i guanyadors a l’entrega de premis del 1r Concurs ‘L’Estevet’. || m. a.

Divendres passat, al Centre Excursionista de Castellar, es van entregar els
dos premis previstos al Primer Concurs de Ratafies Casolanes ‘L’Estevet’. Martí Tió Joanola va rebre el primer premi, mentre que Rafa Homet i
Ventayol va resultar segon. Les dues
millors ratafies van ser seleccionades
d’entre un total de 15 que es van presentar al concurs convocat per les tres
entitats organitzadores, Cal Gorina, el
CEC i La Pedra Fina.

Pel que fa als premis, L’Estevet d’Or
va rebre un formatge de Can Padró,
un cava de Begudes Parera i un vi 5
Quarteres de La Muntada, a més d’un
esmorzar al Calissó d’en Roca i un cistellet de vímet per a la recol·lecció. El
segon premi, L’Estevet de Plata, va
rebre un esmorzar de forquilla al Celleret i un cistellet de vímet.
Martí Tió, natural de Manlleu,
tot i que ja fa 40 anys que viu a Castellar del Vallès, va confessar alguns se-

crets de la seva fórmula: “Jo elaboro la
ratafia amb anís, i la deixo reposar
a sol i serena durant 9 dies”. També
va comentar que no tenia coneixement
del premi “fins al mateix dia de la finalització del termini, quan vaig llegir la notícia a L’Actual i vaig venir
a última hora a dipositar un petricó de ratafia”.
L’afició de fer ratafia es va fer palesa per la bona participació a la primera convocatòria. “Hem tastat ratafies
molt bones, algunes semblaven fetes
amb totes les herbes del bosc, d’altres no semblaven ni tenir alcohol,
la decisió ha estat difícil”, deia Tere
Borrell, en representació de Cal Gorina. Al jurat els va fer falta una segona
volta per desempatar les dues ratafies que havien estat més ben valorades.
“Estem molt contents de la
bona acollida que ha tingut aquesta primera edició, no ens ho esperàvem”, deia Rafa Homet, que a més de
rebre un premi va presentar l’acte en
representació de La Pedra Fina, una
de les entitats organitzadores. Afegia
que “l’any que ve volem organitzar
un taller de ratafia i, des del CEC,
organitzar una sortida per anar a
recollir les herbes”. || m. antúnez

Aquest divendres obre al carrer Torras cantonada amb el carrer Colom
un nou establiment, La Posidònia, de vermuts i vins. “Pretenem que sigui
un lloc on la gent es trobi a gust i pugui gaudir de vins que segurament
no coneix a preus populars i vermuts combinats amb olives i escopinyes”, explica Eira Giménez, una de les impulsores del negoci, juntament
amb Ivan Moya. La Posidònia, que pren el nom de la planta aquàtica endèmica de la Mediterrània, obrirà de dimarts a diumenge de 9 a 14 i de 18 a 21
h i a més de vins i vermuts, s’hi podran trobar musclos, escopinyes, anxoves, pernil i taules de formatges. També s’hi podran esmorzar entrepans.
“Venim de l’experiència de la botiga d’El Petit Merlot, és com una herència familiar, i vam decidir tirar-nos-hi de cap al veure que el local
quedava disponible, perquè avui en dia creiem que a Castellar no hi
ha una oferta com aquesta”, diu Moya. ||redacció

Ivan Moya i Eira Giménez al nou local de La Posidònia, al carrer Torras. || J. rius
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patrimoni | remodelació

Torre Balada millora la
seva accessibilitat interior
L’edifici de l’Escola
Municipal de Música
està inclòs dins el Pla
Especial del Catàleg
de Béns a Protegir

Redacció

L’Escola Municipal de Música Torre
Balada ha viscut recentment una remodelació. L’edifici històric, que està
inclòs dins el Pla del Catàleg de Béns a
Protegir, ha millorat la seva accessibilitat interior. Concretament, s’ha substituir l’antiga escala per una de més
amplada que s’adequa a la normativa.
Per poder encabir-la, s’han ocupat
alguns dels espais, com ara el que fins
ara ocupava la secretaria, que s’ha traslladat a l’entrada de l’edifici, de manera
que se n’ha millorat la funcionalitat i la
visibilitat. També s’ha transformat en
distribuïdor una antiga claraboia, amb el
paviment de vidre trepitjable, per donar
accés a unes aules de les golfes. La nova
escala, més suau i adaptada a la normativa, s’ha construït amb formigó, i s’hi
han integrat elements constructius de
l’edifici, com són les rajoles hidràuliques
d’un dels espais enderrocats i els barrots de fosa de l’antiga escala, que s’han
incorporat a la nova barana.
Quant a la façana de l’edifici de
Torre Balada, els treballs també han
permès repassar-ne diverses àrees,
de manera que s’han reparat les parts

L’escala és una de les principals remodelacions de Torre Balada || r.GÓMEZ

baixes afectades per humitats i els escrostonaments de l’estucat.
D’altra banda, s’ha netejat el jardí
de l’equipament i s’han retirat alguns
elements de la vegetació. En una segona fase, està previst plantar-hi noves
espècies amb l’objectiu de recuperar
l’estil original d’aquest espai exterior.
L’Ajuntament estudiarà la possibilitat
que aquests jardins es puguin obrir de
forma permanent a la ciutadania i es
puguin fer activitats com ara concerts.
Les obres, a càrrec de l’empresa
Baldó Associats Constructora SL, formen part de la mateixa adjudicació que
inclou la reforma de la sala d’Exposicions d’El Mirador i de l’Ateneu, per un
valor total de 217.000 euros, IVA inclòs.

una casa senyorial de 1897

Torre Balada és un edifici aïllat senyorial de tres plantes. La casa es va
construir el 1897, tal com consta a la
façana, per encàrrec de Josep Pallàs,
secretari municipal a l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, i en els seus inicis
va tenir un ús residencial. La casa rep
el seu nom a l’industrial tèxtil sabadellenc Joaquim Balada, que va convertir l’immoble, a començaments de
la dècada de 1950, en casa d’estiueig.
El consistori va adquirir la torre per
15,6 milions de pessetes l’any 1984 per
tal d’adequar-la com a equipament. El
9 de setembre de 1989 es va inaugurar l’Escola Municipal de Música de
Torre Balada.

tecnologia | residus

Taller de bones pràctiques en l’ús
de dispositius mòbils i tauletes
L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert aquesta setmana les
inscripcions a un taller gratuït de
bones pràctiques en l’ús de dispositius mòbils i tauletes que s’impartirà a El Mirador el proper dimecres,
21 de novembre. La proposta s’emmarca en la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus 2018, que enguany se celebra del 17 al 25 de novembre i pretén incidir en la prevenció de residus perillosos sota el lema
“Time to detox!”.
El taller que s’ha programat a
Castellar té per objectiu donar eines
a la ciutadania per tal de prevenir la
generació de residus perillosos com
són els telèfons mòbils i les tauletes
digitals. Per fer-ho, s’ensenyaran
bones pràctiques en el seu ús, de

manera que els aquests aparells tinguin més durabilitat. Així, les persones que hi participin podran conèixer aplicacions útils que responguin
a aquest objectiu, aprendran quines són les millors maneres de netejar-los, com canviar una pantalla
trencada o com allargar-ne la durada
de la bateria, entre d’altres aspectes.
La proposta, impartida per Solidança, és un recurs que ofereix la
Diputació de Barcelona, i tindrà lloc
al Taller 4 d’El Mirador, de 17.30 a 20
hores. Per assistir-hi, cal formalitzar
inscripció al Servei d’Atenció Ciutadana (pl. d’El Mirador, s/n), presencialment o trucant al telèfon 93 714.40
40. Les places són limitades.
Cal assenyalar que també s’ha
inclòs en la programació castellaren-

ca de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus el Festival Street
Art que tindrà lloc diumenge 25 de
novembre a la plaça Major. Durant
tot el matí es podrà gaudir de la pintada d’un mural sobre matèria orgànica i el seu reciclatge a càrrec d’un
grafiter, es podrà visitar una exposició sobre plàstics i es podran fer
consultes sobre reciclatge al punt informatiu que s’hi instal·larà i que, a
més, oferirà la possibilitat de fer una
visita virtual amb ulleres de 360° al
Centre de Tractament de Residus
del Vallès Occidental.
La 10a edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus fomenta accions sostenibles per reduir
els residus arreu d’Europa i fer públiques bones pràctiques. || redacció
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actualitat
l’aula | xerrada

juntsxcastellar | acte

Una religió perseguida però arrelada

Junts per Castellar
organitza una
assemblea oberta
aquest diumenge

Josep-Lluís Carod-Rovira va oferir una conferència sobre el protestantisme a Catalunya
A hores d’ara, la xifra de protestants a
Catalunya és de 400.000 creients. Hi ha
prop d’un miler de centres catalans de
culte protestant. És una variant del cristianisme arrelada al país, malgrat que ha
patit la persecució i repressió d’estaments
com la Santa Inquisició i també del règim
franquista. De tot plegat, en va parlar Josep-Lluís Carod-Rovira, que va protagonitzar dimarts passat a l’Auditori la darrera conferència de L’Aula. L’exlíder d’ERC,
que va ser vicepresident de la Generalitat
de 2006 a 2010, és un expert en la matèria.
Entre altres assaigs, Carod-Rovira
és autor del llibre la Història del protestantisme als Països Catalans. Fins l’estiu passat, ha coordinat la Càtedra de la Diversitat Social de la UPF i ha estat professor
d’Història del Protestantisme a la UdG.
Amb grans dosis d’ironia i d’humor, Carod-Rovira va explicar l’origen
del protestantisme que rau en la reforma que va impulsar Martí Luter fa 500
anys. Luter era un teòleg i frare catòlic
alemany que, el 31 d’octubre del 1517, va
clavar a la porta de la capella del castell
de Wittenberg les seves famoses ‘95 tesis’
en què expressava el seu desacord amb
la jerarquia de l’Església catòlica. “Tenien un ritme de vida ple d’opulència
que no tenia res a veure amb la senzillesa dels primers evangelis”, va explicar Carod-Rovira. Després d’aquests textos, Luter va ser excomunicat.
Així, el frare alemany també va criticar obertament altres preceptes com
el celibat, que les escriptures no es traduïssin i que només estiguessin en llatí, i
que obligatòriament els mossens fossin
els interlocutors amb Déu. “Luter creia
que la gent havia de poder entendre la

Junts per Castellar ha organitzat
per a diumenge que ve una assemblea oberta. En concret, la cita ha
estat convocada a les 11 hores, a la
sala Valls-Areny d’El Mirador, sota el
lema ‘Comptem amb tu per fer créixer i millorar el nostre poble’. La formació política, hereva del PDeCAT
de Castellar –en l’actualitat amb dos
regidors al consistori– ja ha designat
com a candidat Pau Castellví i s’ha
afegit al projecte de la Crida liderat
per Carles Puigdemont des de Waterloo. || redacció

castellar en comú | acte
Josep-Lluís Carod-Rovira, dimarts passat, a la ponència de L’Aula a l’Auditori. || r.GÓMEZ

400.000
És el nombre
de la comunitat
de protestant a
Catalunya
UN MILER
Són els centres
catalans de culte
protestant
1932
És l’any en què
es va inaugurar
el primer temple
protestant de
Castellar del Vallès

missa i va traduir la Bíblia i els evangelis”, va afegir l’expert.
Tanmateix, el fet que va provocar
que Luter apostés pel trencament amb
el catolicisme va ser el pagament d’indulgències per tal d’aconseguir finançament
per construir la basílica de Sant Pere del
Vaticà. “Si pagaves diners, se’t perdonaven els pecats i aconseguies anys
d’indulgència. El príncep de Saxònia
va acumular 128.000 anys d’indulgència!”, va apuntar.
Després de la revolució de Luter,
els textos van arribar aviat a Catalunya,
València i les Illes Balears. De fet, a Menorca, sota custòdia britànica, el protestantisme va viure una particular eclosió
perquè s’hi contemplava la llibertat de
culte. Això, però, va ser un miratge que

va acabar amb la Santa Inquisició que va
perseguir els protestants arreu de la Península i les Illes. Una persecució que, després d’un parèntesi en temps de República,
es va tornar a implantar amb la dictadura franquista. “Els protestants, que van
donar suport als republicans, van ser
part dels vençuts”, va dir Carod-Rovira.
Finalment, l’expert va exposar algunes dades relacionades amb la comunitat
protestant de Castellar. El 1932, al carrer
Sant Miquel, 19, es va obrir el primer temple protestant de Castellar del Vallès, que
estava vinculat a l’Església baptista de Terrassa. El febrer del 1933 el Sindicat Agrícola Harmonia va organitzar un míting evangèlic que va aplegar 500 persones. “Hi ha
molt analfabetisme sobre les religions”,
va concloure el ponent. || r.gómez

Proposen ‘zones
d’aparcament
exprés’ gratuïtes al
centre
Els comuns aposten per habilitar zones
“d’aparcament exprés” per facilitar
els conductors fer encàrrecs i recollides
de compres o recollir passatgers sense
cap tipus de cost. “Ens marquem l’objectiu de millorar les possibilitats
d’estacionament, als veïns i visitants
se’ls ha de facilitar poder deixar el
cotxe per estades curtes, sense ser
penalitzats econòmicament”, segons
Carles Garcia, de Castellar en Comú.
També proposen que els primers 15
minuts siguin gratuïts a l’aparcament
del Mercat i que es pugui sortir sense
passar pel caixer. || redacció
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Antoni Comas

L’il·lusiona
llegir el diari
cada dia?

‘Nabius,
aranyons i gerds’
Aquestes fruites del bosc s’han generalitzat en la nostra dieta i les
podem trobar en fruiteries i establiments comercials.
Però sovint hi ha una certa confusió a l’hora d’anomenar-los. Doncs
bé,l’aranyó és un fruit esfèric, de
color blau negrós i gust molt aspre,
que en castellà s’anomena endrina;
el gerd o gerdó és un fruit petit de
color vermell que correspon al que
en castellà és la frambuesa i el nabiués un fruit de la mida d’un petit
pèsol, de color negre blavós i coronat per una mena de rivet i que en
castellà es diu arándano.

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.

Rosa Maria

Collaret perdut
He perdut una cadena i un penjoll
d’or entre l’avinguda Sant Esteve i
el carrer Montcada. Agrairia que si
algú els trobés, truqui al 93 714 54 71
o bé al 625 916 627, i que pregunti per
Rosa Maria. Moltes gràcies.

Junts per Castellar

A Castellar no hi ha
problemes d’aparcament

“A

Castellar no hi
ha problemes
d’aparcament.
Ningú aparca a

El diari porta un conjunt d’informacions, notícies, comentaris d’actualitat, opinions sobre diversos
temes, detalls del que passa a altres països i articles monogràfics,
acompanyats de fotografies efectuades per professionals preparats
que donen unes vistes esplèndides i
detallades dels esdeveniments més
importants que passen en el nostre món local i en altres parts del
món global.
Poder cada dia llegir i veure el diari
és un plaer inigualable, i que ens
proporciona una estona interessantíssima i apassionant.
Si a més per estar jubilat i tenir
molt temps lliure podem llegir diversos diaris, la informació serà
més variada i complementària,
perquè és provinent de diverses
empreses titulars de cada periòdic.

Carme Martínez-Roca

Sortida a la vall d’Olzinelles de Vine i Camina +60
El 8 de novembre passat els participants al cicle Vine i Camina+60 van fer una sortida a la vall d’Olzinelles, a Sant Celoni, al parc del Montnegre i el Corredor, amb un recorregut de 8,6 km . Els assistents a la sortida van agafar l’autobús per anar a aquest paratge, on es troben elements com l’ermita de Sant Esteve d’Olzinelles, el Pou de Glaç o on es
poden contemplar diferents arbres monumentals. Per participar en les sortides del cicle, cal dur roba i calçat còmode,
esmorzar, beguda i impermeable. Se surt a les 9 hores i s’arriba a les 14 hores davant del Mercat Municipal. En cas de
mal temps, la sortida queda anul·lada. L’excursió té un preu de 2 euros en concepte d’assegurança (n’estan exemptes
les persones amb carnet de federat). Per participar, cal inscripció prèvia a la Regidoria de Programes Socials. || J. R.

Roda el món i
torna al Born

El sistema públic de pensions espanyol, i també el català, és el que es
coneix com de repartiment i funciona sota cinc principis: repartiment,
proporcionalitat contributiva, universalitat, gestió pública i, per últim,
suficiència de prestacions. El nostre
sistema de pensions es caracteritza
perquè tots els treballadors d’avui
paguen les pensions dels pensionis-

tes d’avui, siguin d’on siguin, és a dir,
que hi ha una solidaritat intergeneracional i territorial.
Aquest sistema solidari fa que en
unes èpoques uns col·laborin en
pagar les pensions dels altres i en
un altre moment siguin aquests els
que col·laborin a pagar les pensions dels altres. Això és la solidaritat, i fins i tot part del que entenem
per fraternitat.
Aquest és el cas que ha viscut Catalunya, al menys pel que fa a l’any
2017. Segons dades de la Tresoreria
de la Seguretat Social, a Catalunya
tenim, a 31 de desembre del 2017, uns
números deficitaris per un import de

4.682.621.376, 04 €, que representen
un 20% de la despesa en Seguretat
Social a Catalunya.
Si mirem el detall, les obligacions
reconegudes per pensions (despeses) han estat per un valor de
21.971.212.621,65 € i uns drets reconeguts per cotitzacions (ingressos) de 19.080.371.053,91 €, cosa que
ens dona 2.890.841.537,74 € de dèficit (13 %).
En altres paraules, amb la fraternitat i solidaritat de la resta dels pobles d’Espanya, com nosaltres hem
fet en altres moments, hem pogut
pagar les nostres despeses en Seguretat Social i les nostres pensions.

Si no anem carregats amb la compra
de tota la setmana, és clar.
Si no plou, és clar.
Si no portem una criatura a coll,
és clar.
Si no hem hagut d’anar a recollir l’ordinador que teníem a reparar, és clar.
D’altra banda, tots sabem que Castellar és un municipi molt descentralitzat, amb urbanitzacions i amb
un terme municipal molt extens,

cosa que significa unes necessitats
de mobilitat molt específiques. Un
gran nombre d’habitants viu lluny del
centre urbà, i l’única opció possible
és el transport privat. I aquí sorgeix
el problema: a Castellar tenim un
gran dèficit d’aparcament pel que fa
a les àrees de servei del centre urbà,
i molt particularment en relació amb
les àrees de càrrega i descàrrega.
Quan hem d’anar al caixer automà-

tic de la plaça del Calissó, on només
hi ha tres aparcaments de pagament i no hi ha cap zona de càrrega i descàrrega per fer gestions ràpides, on podem aturar-nos? Quan
hem d’anar als caixers automàtics
del carrer Sala Boadella, on podem
aturar-nos?
L’oficina de Correus del carrer Sala
Boadella també es troba en zona de

Plataforma en Defensa de les
Pensions de Castellar del Vallès

He viscut força anys a l’estranger, a
ciutats grans que m’han acollit bé.
En tornar, però, he redescobert alguns dels plaers de viure a Castellar
dels que abans ni me n’adonava: que
a la carnisseria no només et coneguin
el nom, sinó com vols cada un dels
productes que t’emportes, que a la
peixateria et donin la recepta d’una
orada al forn ben saborosa, saludar-te
amb qui no coneixes, gaudir d’un entorn natural que cura l’ànima... Sentir-te cuidada, en fi, i agraïda perquè
per fi valores el que sempre has tingut. Gràcies, Castellar!

més de cinc minuts a peu de casa
seva.” Aquestes són les paraules
textuals que va fer servir el govern
municipal socialista, en boca del regidor Canalís, durant el darrer ple
municipal.
Cinc minuts.
Caminant a ritme normal, això són
uns 350 metres.
Si les condicions físiques o l’edat ens
ho permeten, és clar.

El sistema públic de
pensions

continua a la pàgina 11

50.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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Arts i oficis

L

a pràctica de l’art
acostuma anar acompanyada de la pràctica d’un ofici sense cap
relació entre tots dos,
i l’ocupació professional és una necessitat per poder subsistir i poder
desenvolupar la faceta artística durant el temps sobrant, quan hi és.
Podem trobar actors que fan de
cambrers, de lampistes, de pintors
decoratius, hi ha fusters escultors,
mestres que són cantants, agents
comercials prestidigitadors, batlles
urban sketchers, ballarins polítics,
etc. La meva dedicació plena a la
pintura ha fet possible que conegués de prop un bon nombre d’aquests
creatius que tenen els pensaments
segrestats a temps parcial.
Hi ha afortunats que, pel tipus de
feina que desenvolupen, la poden
compartir amb la seva afició artística mentre treballen i, si més no,
poden fer-ho a mode d’assaig. Un
cantant pot complir eficientment
amb la seva tasca de paleta, de pintor o de lampista mentre exercita el
seu instrument vocal, bé sigui amb
versions o amb creacions pròpies.
D’altra banda, la gran majoria d’oficis no ho possibiliten. Per exemple,
en Fel no pot tocar la seva guitarra baixa mentre fa el manteniment
de piscines, que és la seva principal
font d’ingressos.
Fa uns quants anys, molts, quan encara havia de repartir el meu temps
entre l’ofici d’administratiu, l’exerci-

ve de la pàgina 10

vianants. Cada vegada que els habitants de Castellar que no viuen al centre necessiten anar a Correus en vehicle particular, on poden aturar-se?
La impossibilitat d’aparcar el cotxe
al carrer Sala Boadella ja ha començat a cobrar-se víctimes. Ja hi ha botigues que han de tancar perquè,
d’ençà que no hi ha zones de càrrega i descàrrega, la facturació ha caigut en picat.
A més, l’aparcament de la Plaça
Major està clarament infrautilitzat,
però malgrat això, no hi ha cap iniciativa per tal que esdevingui una
eina útil i ràpida per als castellarencs i castellarenques que viuen
lluny del centre.
Durant aquests darrers mesos, des
de Junts x Castellar hem fet diferents
propostes a l’equip de govern de Som
de Castellar-PSC, a través de diverses reunions. Però, finalment, sembla
que han decidit negar el problema.
Per tal de solucionar els problemes
de mobilitat a Castellar, i altres temes
que preocupen la ciutadania, us convidem diumenge 18 de novembre a
les 11 del matí, a la sala Valls Areny
del Mirador, a l’Assemblea Oberta
de Junts x Castellar.
Perquè el futur de Castellar demana solucions. I aquestes solucions
només poden venir d’una administració que treballa d’acord amb les
necessitats reals de la ciutadania.

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Serenata barbera. || JOan mundet

ci de la música com a semiprofessional i la pintura artística, vaig viure
divertides anècdotes propiciades per
aquesta combinació d’arts i oficis.
No me’n puc estar d’explicar la d’un
music col·lega que, si llavors ja haguessin existit les xarxes socials,
hagués circulat de forma viral per
YouTube, i de ben segur que hagués aconseguit un bon patrocinador
que l’hauria catapultat cap a l’èxit
internacional, alliberant-lo de l’obligació diària purament crematística.
El cas és que el cantant i trompetista de l’Eiffel Quartet, grup musi-
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Comunicació
no sexista i la
nostra herència
romana

H

i ha una deessa en
la mitologia romana que es diu Tàcita
Muta. Com veieu, el
seu nom ja fa sospitar que es tracta d’una deessa silenciosa. En aquest article us explicaré d’on ve el seu nom.
El culte a Tàcita prové de la història de la nimfa d’aigua Lara que,
sense tenir en compte que Júpiter
pogués ofendre’s, anà a explicar-li
a Juno, l’esposa de Júpiter, que el
pare dels déus s’havia encapritxat
de la nimfa Juturna i que la volia
seduir (o millor dit, violar). Júpiter es va enfadar tant amb Lara
que li va arrencar la llengua “ja
que no havia sigut capaç de fer-ne
un bon ús”, i va ordenar a Mercuri que acompanyés Lara, que era
muda, a l’infern, on es convertiria
en la nimfa protectora dels morts.
Però, durant el viatge, Mercuri
se’n va aprofitar i la va violar, i la
nimfa va donar a llum bessons,
els déus Lars, que van obtenir la
tasca de protegir la ciutat i vigi-

lar les fronteres.
Com a deessa dels morts i del silenci, Lara va ser nomenada Tàcita
Muta. El mite segueix mostrant els
valors de la civilització romana –i
abans grega– pels quals les dones
han de guardar silenci, no només
per virtut, sinó també per deure.
La llengua de la dona esdevé símbol de l’abús del món masculí que,
per ocultar la violació, retira la paraula a la dona, imposant-li així el
silenci i la submissió.
Amb aquesta història he volgut explicar-vos d’on provenen aquests
valors que han estat vigents durant molts segles a la nostra civilització i durant els quals el patriarcat s’ha dedicat no només a
silenciar les dones, sinó també a
devaluar-les sistemàticament, excloent-les dels espais on es pensa
que hi ha el poder econòmic, polític i cultural. Prohibir les paraules o imposar els silencis ha estat
una pràctica constant dels poders
dictatorials, la perversió dels quals
culmina quan es cataloga, com a
virtut d’una dona, el seu silenci.
És per això que els moviments feministes actuals volem que, a més
de garantir que tant homes com
dones tinguin els mateixos drets,
les dones també tinguem les mateixes oportunitats de ser escoltades i respectades.
*Secretària de la Dona d’ERC

cal que jo intentava portar a ratlla
amb la bateria, regentava una barberia al carrer de Capmany, a Sabadell –ho especifico per si algú havia
coincidit amb el temps i el lloc dels
fets– El local sempre estava ambientat amb la música de Louis Armstrong, Miles Davis, Glenn Miller i,
en general, de les Big Bands del moment. L’anècdota era recurrent i ja
s’havia convertit en costum, ja que
es podia experimentar a diari. L’Enric, aquell barber trompetista, era
capaç i així ho feia, de deixar un client amb la barba mig ensabonada,

Ignasi Giménez i Renom*

Perquè Castellar sigui a
la mateixa zona tarifària
de transport públic de
Sabadell!
autobús és l’únic
transport públic del
que disposa Castellar,
malgrat tenir ja més
de 24.000 habitants.
A aquesta mancança hi hem d’afegir un segon greuge: som en una zona tarifària diferent de Sabadell, la nostra ciutat
de referència.
La conseqüència és que hem de pagar
més per moure’ns en transport públic per la nostra zona d’influència.
Fa molt de temps que denunciem
aquesta circumstància i que reclamem una solució a la Generalitat. Hem aprofitat els períodesd’al·
legacions dels plans de transports,
les trobades amb l’AMTU (Associació de Municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà) i amb l’ATM
(Autoritat del Transport Metropolità)i les entrevistes i reunions
amb els responsables tècnics i polítics de la Conselleria de Territori i Sostenibilitatper reclamar una
solució a aquest problema. I l’únic
que hem trobat han estat bones pa-

L’

perplex i amb la boca oberta, per
agafar la seva trompeta –companya inseparable del Floïd, les pintes i les tisores–, i posar-se a seguir
el solo o la peça sencera que sonés
en aquell moment i que a ell li cridava l’atenció. La música se l’enduia.
Era més artista que oficial barber,
encara que, tot i que els clients ja hi
anaven sabedors del que es podien
trobar, en lloc d’aplaudiments rebia
tot un seguit de rondinades.
Ja ho veieu, la pràctica de l’art i la
incomprensió també acostumen a
anar units, com les arts i els oficis.

raules i promeses que desprès no
es complien.
La nostra sorpresa va ser que, desprès de rebre reiterades negatives
de revisar la nostra zona tarifària
perquè suposadament la posada en
funcionament de la T-Mobilitat era
imminent, la Generalitat anuncia
l’ampliació de la primera corona.
Hem enviat una carta al conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, reclamant una vegada més
el canvi de zonificació, i ens hem entrevistat amb el director general de
l’ATM, Pere Torres, sense cap resultat a curt termini.
Som davant d’un problema sensible, com demostra el fet que més
de 3.000 castellarencs i castellarenques és van adherir en menys
d’una setmana a la campanya de
recollides de signatures que vam
posar en marxa a través de la plataforma change.org.
No ens quedarem aquí. Buscarem
el consens amb la resta dels grups
municipals amb la moció que presentarem el proper ple municipal
i farem arribar la petició a la Comissió de Territori del Parlament
de Catalunya perquè sigui debatuda i votada.
És important que tots els grups polítics es mullin. Nosaltres no ens aturarem fins a aconseguir-ho, perquè
és necessari i de justícia.
*Alcalde
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ràdio castellar | trobada

societat | cooperativa

Reunió amb el conseller delegat
de La Xarxa a Ràdio Castellar

Esportistes ‘olímpics’
i locutors de ràdio
del TEB Vallès

Ràdio Castellar va rebre dimarts la visita del conseller delegat de La
Xarxa, Francesc Pena, i de la seva cap de continguts, Mabel Moreno. La
trobada, que va comptar amb la participació del primer tinent d’alcalde i
regidor de Comunicació, Joan Creus, va servir per valorar el funcionament
de les col·laboracions establertes entre l’emissora municipal i La Xarxa,
una institució que depèn de la Diputació. Actualment, Ràdio Castellar col·
labora en la producció i realització del magazín territorial de tarda ‘Connectats’, ofereix notícies relacionades amb el municipi als informatius de
La Xarxa i també produeix el programa d’història ‘A les portes de Troia’,
que s’emet per una vintena d’emissores associades a La Xarxa. D’altra
banda, Ràdio Castellar acollirà el divendres 23 una jornada formativa organitzada per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya. || redacció

El conseller delegat, a la dreta, i la cap de continguts de La Xarxa, a Ràdio Castellar. || c.d.

Un grup de 22 membres de la cooperativa TEB Vallès porten a terme, per
tercer any consecutiu, un taller de
locució i ràdio als estudis de Ràdio
Castellar. Els participants, dividits
en dos grups, preparen cada setmana un programa, l’enregistren i finalment s’emet per les ones de la 90.1
de la FM, a Ràdio Castellar, cada dijous a les 20.20 hores. Fins ara, els
participants han tractat temes com
les característiques de les ciutats
del futur o els còmics, arran de la
mort de Stan Lee. L’objectiu d’questa activitat és fomentar les habilitats
comunicatives.
SPECIAL OLYMPICS
D’altra banda, l’Ajuntament de Castellar va oferir una recepció institucional als 16 esportistes de TEB Vallès i
els seus respectius entrenadors, que
van participar als Jocs Special Olympics 2018, a La Seu d’Urgell i Andorra
la Vella, del 4 al 7 d’octubre. Aquest
any, els 16 integrants han participat
en una desena d’esports i han contribuït a guanyar 13 medalles d’or, 15
medalles de plata i 7 de bronze.

Alguns dels participants del Taller de Ràdio durant una gravació a l’estudi 1. || cedida

Foto de família amb els esportistes i els entrenadors al Palau Tolrà. || AJ. Castellar
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El CAC es prepara pel 41è
cros Vila de Castellar
El 25 de novembre, el cros Vila de
Castellar arribarà a la 41a edició i la
30a del memorial Pere Hernández.
Segons explica l’entitat, enguany hi

concursaran 24 categories, entre
les quals destaca la Open, en la qual
podran participar tots els corredors i
corredores no federats que ho desitgin. Les inscripcions ja poden fer-se
al web del club: http://castellaratletisme.blogspot.com/

Chema Cañadas s’imposa al
36è cros de Sant Hilari
L’atleta del Club Atlètic Castellar,
Chema Cañadas, va imposar-se
a la 36a edició del cros de Sant Hilari Sacalm en un circuit de 3.700

metres i va aconseguir marcar un
crono de 12’ 01”. Cañadas va aconseguir 21 segons de marge sobre el
segon classificat, Albert Lapuente
(Sant Just), i va guanyar a la categoria màster, seguint amb l’excel·
lent temporada 2018.

Ferran Méndez, campió d’Espanya de resistència
El pilot castellarenc
s’imposa a les classes
C2 i D4 del CER amb
un Renault Clio Cup

Albert San Andrés

Ferran Méndez ha aconseguit el títol de
campió d’Espanya de resistència després de sumar una tercera posició a l’última cita del Campionat d’Espanya de
Resistència (CER) disputada al Circuit
de Barcelona-Catalunya. El pilot castellarenc s’imposa a les classes C2 i D4 amb
un Renault Clio Cup.
Després d’un campionat molt disputat, Méndez es corona a l’estatal de resistència de circuits amb una temporada
en la qual ha estat el més regular, la principal regla d’aquest campionat.
A l’inici de la temporada s’imposava
a la cursa del circuit Ricardo Tormo de
Xest en la primera de les curses de dues
hores de durada. Això li feia sumar hàndicap –en aquest campionat en forma de
temps a les aturades al box– que el penalitzava en excés per a la següent cita de
Motorland, el seu circuit talismà. Allà se
sobreposava als 35 segons de penalització per haver guanyat a la primera cita i
aconseguia dues segones posicions a les
curses d’una hora.
Líder del campionat a la tercera cita
de Navarra, el turbo i el motor del seu Clio
deien “prou”, ja que han complert el cicle
de vida i només aconseguia una setena i
una quarta posició, que li han permès recuperar hàndicap per a la cursa del Jarama, la penúltima cita del campionat.
En un circuit amb un traçat complicat, Méndez va sumar un segon lloc

El pilot Ferran Méndez amb el Renault Clio Cup amb el que ha estat campió aquesta temporada al Campionat d’Espanya de Resistència. || cedida

i un quart i segueix líder amb dos punts
d’avantatge sobre el seu company d’equip
Dídac Ros, a qui només havia de superar
a l’última cita de Montmeló.
El circuit, però, era una cursa de
dues hores amb 60 cotxes a la pista, on el
marge d’error era mínim. Tot i això, complia sumant la tercera posició per davant
de Ros, adjudicant-se la classe D4.

A més, Méndez també competia
a la C2 amb cotxes més potents, com
els Peugeot RCZ, en la qual també era
el més ràpid, ja que va sumar el segon
campionat per tres punts de diferència
amb el segon classificat.
El pilot, que va ser campió de Catalunya de kàrting el 2009, va aconseguir el rècord de precocitat el 2011 en turismes amb

2
CAMPIONATS

d’Espanya, ha
sumat aquesta
temporada

només 15 anys, després d’haver competit
a l’equip Genikart, juntament amb el campió del món Pedro Hiltbrand o els pilots
de Fórmula 1, Carlos Sainz i Daniel Kvyat.
El pilot valora molt positivament l’any
esportiu i explica que “l’objectiu a inicis
de la temporada era la victòria final”. La
pròxima temporada, Méndez no competirà per incompatibilitat amb els estudis.
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Juan Antonio
Roldán dimiteix
El tècnic castellarenc presenta la renúncia
a seguir entrenant el primer equip i és
reemplaçat per Juan Carlos Rodríguez

Després de la setena derrota de la temporada al camp del Can Parellada (20), el tècnic castellarenc Juan Antonio
Roldán va presentar la dimissió irrevocable al capdavant de l’equip. El club
va anunciar dimarts que Juan Carlos
Rodríguez agafarà les regnes de l’equip
fins a final de temporada.
“Juan Antonio Roldán ha
estat fins al dia d’avui el pal de
paller de la UE Castellar. Una de les
persones més importants del club,
tant als despatxos com als terrenys
de joc. El vam intentar convèncer
perquè no deixés la tasca que feia
al club, però va ser impossible” ha
explicat el president de l’entitat, Joan
Homet, a aquest mitjà.
Per la seva banda, el secretari del
club, Miki Vilanova, només ha tingut paraules d’agraïment per a l’entrenador:
“ladedicaciódelJuanAntoniopelseu

club no té preu. La junta valora molt
tot el que ha fet per la UE Castellar i
el sacrifici i dedicació desinteressada durant aquestes temporades”.
Vilanova ha volgut remarcar “la
importància d’una persona que no
ha percebut retribució econòmica
per la seva tasca com a director esportiu i com a membre de la junta” i
deixa entreveure que el club està obligat a reconèixer aquesta tasca.
Per substituir-lo a la banqueta arriba Juan Carlos Rodríguez, un vell conegut de la banqueta castellarenca, ja
que va ser el tècnic auxiliar de Roldán
a l’inici de la temporada 17-18 a Primera Catalana. Rodríguez va començar
dimarts els entrenaments amb l’equip.
El ja extècnic blanc-i-vermell ha
explicat que “estic molt agraït per tot
el temps que he pogut estar al club”.
Juan Antonio Roldán va agafar
les regnes de l’equip a mitjans de la temporada 2014-15, substituint Toni Centella. Des de llavors, l’equip va aconse-

Després de gairebé cinc temporades a la banqueta, el tècnic Juan Antonio Roldán va presentar la dimissió. || a.san andrés

guir acabar la lliga en tercera posició
per signar una 15-16 per oblidar, salvant
el descens a la penúltima jornada. La
16-17 va ser la millor del tècnic a la banqueta, ja que va aconseguir l’ascens a
Primera Catalana, però l’equip no va
aconseguir adaptar-se i no va salvar la
categoria; va tornar de nou a Segona
Catalana la 18-19. A la jornada 11, després de perdre set partits i amb l’equip
a un punt del descens, dilluns Roldán
va presentar la dimissió per donar pas
a aires renovats a la banqueta. El fins
ara tècnic castellarenc també abandona les tasques com a director esportiu
del club i deixa l’entitat.

FUTSAL | Divisió d’honor

Primera victòria
de l’FS Castellar
Albert San Andrés

El local Quim Juncosa en un partit d’aquesta temporada. || a.san andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va
aconseguir la primera victòria de la
temporada, després de cinc jornades,
arran de superar per 6-4 al Magic Futsal Sants. Els de Darío Martínez aconsegueixen deixar el fanalet vermell del

EL RELLEU

Juan Carlos
Rodríguez, un tècnic
que coneix la casa
Entrenador a les categories base del
CE Sabadell, va entrenar durant sis
temporades el Sant Quirze, el qual
va aconseguir l’ascens a 1a Catalana.
Posteriorment va passar mitja temporada pel Castellar com a 2n entrenador,
abans de fitxar pel Can Fatjó de Rubí.

grup 2 de Divisió d’Honor.
El Joaquim Blume va ser testimoni dels primers tres punts de
l’equip taronja aquesta temporada.
Uns tres punts molt lluitats en un partit èpic en el qual els locals van haver
de remuntar un 1-3 desfavorable després del gol inicial de David Pareja.
Amb el marcador desfavorable
a la mitja part, un autogol al començament de la segona va donar ales als
de Martínez, que empataven amb un
gol de Sergi Aymerich.
Un nou autogol al 32 donava el
primer avantatge als de casa, que remataven la feina dos minuts després
amb l’anotació d’Albert López. Amb el

5-3, els barcelonins no es van arronsar
i retallaven diferències a un minut del
final, replicat segons després per la sentència de les botes de Quim Juncosa.
La victòria arriba en el millor moment, ja que després de quatre jornades, l’equip encara no havia aconseguit
sumar cap punt i començava a despenjar-se de la zona tranquil·la de la taula.
El pròxim partit, els de Darío
Martínez visiten la pista de l’Olímpic Floresta B, el primer equip fora
de la zona de descens. Una victòria
podria deixar als taronges fora de la
zona complicada contra un rival recuperat que ha sumat dues victòries
consecutives en lliga. || a. san andrés
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J11

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J5

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J7

1A CATALANA · GRUP A · J9
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Vic - Parets
Matadepera - Roda de Ter
Les Franqueses - Masnou
Sabadellenca - Joanenc
Juan XXIII - Sabadell B
Gramanet - Sallent
Ripollet - Cardedeu
Can Parellada - UE Castellar
Berga - Caldes Montbui

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

Alheña - Casserres
Monistrol - Floresta B
Nou Escorial - Eixample
Rosario C. - S. Joan Despí
FS Castellar - Sants
Castellbisbal - Rocafort
Gavà - Olesa

4-1
4-5
5-5
3-3
6-4
6-12
3-4

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

75-64
87-67
76-78
63-67
72-86
75-57
69-71

Cassanenc - Lloret
5-1
GeiEG - Voltregà
3-9
Arenys de Munt - Bigues
4-4
Tona - Tordera
10-2
Jonquerenc - Sentmenat
1-8
Ripoll - HC Castellar
5-3
Palafrugell - Vic
4-8
Roda - Arenys de Mar	Pendent

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ		PJ	PG	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CE Berga
26
FC Joanenc
22
UDA Gramanet
22
CF Parets
22
CF Ripollet
21
CE Sabadell B
18
CF Caldes Montbui 18
FC Cardedeu
17
Vic Riuprimer RFC	 17
CD Masnou
17
CF Les Franqueses 16
CD Can Parellada 13
CE Sallent
11
UE Sabadellenca 11
UE Castellar
10
FC Matadepera
9
CS Juan XXIII	
7
CE Roda de Ter
3

FS Bosco Rocafort
FS Olesa
Alheña CE
Sants Futsal
FS Casserres
Ccr Gavà B
AP Nou Escorial
F Rosario Central
S Joan Despí CFS	
Monistrol FS	
Olímpic Floresta B
Cfs Eixample
FS Castellar
FS Castellbisbal

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

CP Voltregà
25
HP Tona
19
CP Roda
18
HC Sentmenat
17
FD Cassanenc
17
CP Jonquerenc
17
CE Arenys de Munt17
HC Ripoll
15
CH Arenys de Mar 13
CHP Bigues i Riells 12
CH Palafrugell
9
CH Lloret
8
CP Vic
7
GEiEG	
3
CP Tordera
3
HC Castellar
0

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1

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

13
13
10
9
9
7
7
7
7
6
6
4
3
0

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

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

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

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

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

9
9
8
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9

8
6
6
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
0
1
0

1 0
1 2
0 2
2 2
2 2
2 2
2 2
3 2
1 3
3 3
3 4
2 5
1 6
3 6
0 8
0 9

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 17 NOVEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30 	Aleví A – Gimnàstic Manresa
09:30 	Aleví C – La Romànica CF
11:00 Benjamí A – G. Manresa
11:00 Benjamí C – EF Base Ripollet
12:00 Debutants – Castellbisbal
12:00 	Prebenjamí B – Sabadell FC
13:30 	Infantil C – Sabadell FC
16:00 Juvenil A – Can Rull RT
Partits a fora
09:00 	Cerdanyola - Benjamí B
09:00 EF Sabadell - Aleví B
10:00 	Sant Quirze Vallès - Aleví E
10:30 Maurina Egara CF - Aleví D
11:30 	Castellbisbal - Prebenjamí A
11:30 	UFB JABAC - Cadet A
13:20 	Cerdanyola FC - Juvenil B
14:00 	Terrassa FC - Infantil D
14:00 Base Montcada
CF – Cadet C
16:00 	PBB La Roca
CF - Juvenil fem
17:30 	L’Hospitalet – Infantil B fem
18:15 	Ripollet CF – Infantil A
DIUMENGE 18 NOVEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30 	Aleví F – Can Rull RT
10:00 Benjamí D – Castellbisbal UE
12:15 	Amateur – Gramanet
14:30 	Cadet B – EF Barberà
16:30 	Infantil B – Rubí UE
18:00 	Infantil A fem – Anoia CE
Partits a fora
09:45 	La Torreta CF – Aleví H
11:00 Base Montcada CF – Aleví G
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 17 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00 	Premini – CB Matadepera
09:00 	Preinfantil – Sabadell
10:30 	Premini – Creu Alta Sabadell
18:00 	Sots 25 – CB Vallirana
Partits a fora
10:30 	Sfèric Terrassa - Mini
11:30 	CEB Sant Jordi - Premini fem
16:00 	CN Caldes - Cadet
16:00 	Sabadell Sud - Sènior B
16:00 	CB Solsona - Júnior
19:30 	CB Santa Coloma - Sènior A
DIUMENGE 18 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
10:30 	Infantil – QBàsquet
17:30 Júnior fem – UE Sant Cugat
19:00 	Sènior fem – AE Minguella
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 17 NOVEMBRE

Pavelló Joaquim Blume
L’HC Castellar a la pista de l’HC Ripoll . || CEDIDA

12:30 Juvenil A – Escola Pia
16:00 Benjamí B – Escola Pia
17:15 	Aleví B – Premià de Dalt CFS

bàsquet | copa catalunya

hoquei | 1a catalana

Quatre de quatre per al CB
Castellar al Puigverd (75-57)

Novena derrota
consecutiva (5-3)

Partits a fora
10:30 	AE Montornès FS - Aleví A
15:30 	SS Santa Perpètua- Cadet A
17:00 Natació Sabadell - Benjamí A

El CB Castellar segueix amb la ratxa positiva al Puigverd, on va aconseguir el ple de
victòries aquesta temporada, després de superar l’AESE (75-57) en un partit en el qual
Raúl Jodra no va poder comptar amb Joelvin Cabrera i Àlex Hernández, contra un
rival que la temporada passada va posar-los les coses molt difícils als groc-i-negres.
Tot i no ser un rival directe en el moment dolç que viu el CB Castellar aquesta
temporada, la victòria contra l’AESE de L’Hospitalet era vital per a les aspiracions
de l’equip de Jodra, que amb dues baixes sensibles –Cabrera i Hernández– havia
d’afrontar el partit amb menys efectius. Tot i això, l’equip va saber manar d’inici a
final i va arribar al descans 36-31. A la segona part, Albert Germà agafava les regnes i amb cinc triples es tirava l’equip a l’esquena. Aquest era un partit en el qual
els jugadors més experimentats havien de cobrir les dues baixes i Germà, Albert
Cadafalch, Aleix Pujades i Jordi Navarro eren els que més minuts gaudien per la
falta de rotacions.
“Hem fet un partit seriós, conscients de les baixes i coneixent les claus per
aconseguir la victòria. Hem sabut controlar el ritme i arreglar el patiment de
la primera part amb el rebot, per no haver de patir a la segona” va explicar el
tècnic Raúl Jodra. || a. san andrés

Tot i competir, l’HC Castellar no es va saber imposar a la pista de l’HC
Ripoll, diumenge a la tarda. L’equip de Pere Gassó s’enfonsa en la classificació, encara sense haver sumat després de 9 jornades.
El partit arrencava amb bons ulls per als granes. Tot just transcorregut un minut de partit, un jugador rival va veure la targeta blava.
Però la superioritat no va durar gaire perquè, després que Jordi Vegas
fallés la falta directa, Guillem Plans també era amonestat per tallar un
contraatac i deixava l’equip amb tres jugadors. Una vegada restablert el
partit en quatre contra quatre, Xavi Vernet va obrir la llauna per al Castellar. Com a rèplica, els locals van intensificar l’atac i es van enfilar en el
marcador fins al 3 a 1. Mig minut abans de l’equador del partit, Armand
Plans va fer el segon dels granes.
A la segona meitat, el gol es resistia per al Castellar, però no per al
rival, que en feia dos seguits tot i les aturades de Sergio Ruiz. Va caure el
4 a 2 i, minuts més tard, el demolidor 5 a 2. Durant aquest segon temps,
el Ripoll es va imposar i, encara que els granes ho intentaven, no n’hi va
haver prou. Jordi Vegas va maquillar el resultat amb el 5 a 3. || REDACCIó

Albert Germà va ser una peça clau per al CB Castellar amb cinc triples i 17 punts. || A.s.a.

DIUMENGE 18 NOVEMBRE

Pavelló Joaquim Blume

10:30 	Prebenjamí A – Terrassa
17:00 	Cadet A – FS Olesa
18:45 	Sènior B – Sant Cugat FS
Partits a fora
11:15 	CFS Jordi Sánchez- Infantil A
12:30 Olímpic Floresta - Sènior A
12:45 	CN Caldes FS - Prebenjamí B
16:00 	Santa Coloma - Juvenil B
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 17 NOVEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
16:00 Juvenil A – Cerdanyola HC
17:15 	Iniciació B – HC Sentmenat
18:15 	Infantil – HC Sentmenat
19:30 	Sènior – CH Palafrugell
Partits a fora
18:30 	Sant Feliu - Prebenjamí B
18:30 HC Palau - Aleví
DIUMENGE 18 NOVEMBRE
Partits a fora
09:30 	CP Voltregà - Prebenjamí A
12:00 	SHUM - Sènior 2 cat
12:15 HC Palau - Iniciació A
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Josep Masaguer participa
amb al XXI Mercat d’Art de
l’Estripa’m de Sabadell
Dissabte, a les 13 h , la botiga Estripa’m de Sabadell inaugura el XXI
Mercat d’Art, amb obra de diversos

auditori municipal

Aquesta setmana, Quins fogons ens porta una recepta
exprés de pizza farcida

d’artites, on també hi participa el pintor castellarenc Josep Masaguer. A
més, es vendran obres de Werens,
Sofia Buxó, Joan Coch, Glòria Coma,
Alba Galícia, Sonia Garia, Teresa Herrero, Pilar Lopez, Verónica Maraver,
Mia Martí i Max Martín, etc.

Aquesta setmana, el programa Quins
fogons ens porta una recepta de mini
pizza farcida exprés molt fàcil d’ela-

borar, sense forn i sense massa crua,
i a partir d’un pa ben especial. Això
sí, amb una bona mozzarella, tomàquet, pollastre rostit i herbes. No us
perdeu el vídeo al Facebook de Quins
fogons, al web lactual.cat i al canal de
Youtube de L’Actual.

“L’obra és una eina de resistència cultural”
transformar la societat però, sobretot, per transformar-se a un mateix.
L’obra va acabar sent reconfortant
per explicar que no podem permetre que la desil·lusió ens paral·litzi.

ENTREVISTA
FERRAN UTZET
Director teatral

· ‘Sopa de pollastre amb ordi’
us va remoure, a l’equip de La
Perla 29?

Utzet dirigeix ‘Sopa de pollastre amb
ordi’, un projecte de La Perla 29 basat
en un text d’Arnold Wesker de l’any
1956. Es podrà veure aquest dissabte

Doncs sí, dialoga molt clarament amb
els nostres sentiments, i amb els de
la nostra societat, que es troba en un
moment molt intens.

Marina Antúnez

· Ens fas cinc cèntims de ‘Sopa
de pollastre amb ordi’?

L’obra ofereix un retrat familiar centrat en la família Kahn, des del 1936
fins al 1956. Recorre el seu moviment
ideològic des que són militants convençuts de la causa comunista, als
anys 30, just abans que comencin
la Guerra Mundial i la Guerra Civil,
quan sembla que un món millor està
a punt de construir-se, fins a finals
dels 50, quan tots els personatges
de la família van abandonant aquest
ideal. L’obra explora, alhora, aquest
recorregut familiar i també fa un recorregut ideològic des de la militància més absoluta fins al desencant
gairebé absolut.
· Quina importància hi té la família protagonista?

Explicar la història a través de la família ens permet viure el que passa
des d’un punt de vista molt proper,
no només des de les idees, sinó des
del punt de vista d’un drama familiar.
· És una obra de text?

Sí, és molt de text, però també és

Un moment de l’obra ‘Sopa de pollastre amb ordi’, dirigida per Ferran Utzet, una producció de la Perla 29. || cedida

profundament emocionant, perquè
tenim la família, unes relacions que
amb el temps es van consolidant o
distorsionant, i veure això sempre
és bonic. Alhora, és una obra d’idees polítiques. Veure-la és emocionant i commovedor. És una obra de
text que ens parla molt directament
i a diferents nivells.
· És una adaptació?
Sí, és una obra escrita l’any 1956 pel
dramaturg anglès Arnold Wesker,
que a Anglaterra és una figura molt
important. De fet, aquesta obra és
lectura obligatòria per a la selectivitat dels alumnes. Nosaltres l’hem

retallat una mica, adaptat, hem agilitzat algunes escenes amb Llàtzer
Garcia, amb qui signem l’adaptació.
No l’hem acostat argumentalment
perquè el paral·lelisme que té amb
la nostra realitat és tan evident que
no cal subratllar-lo.
· Com t’ha anat, com a director?

Aquesta obra me la va recomanar,
precisament, el Llàtzer. Em va emocionar molt perquè explora el mecanisme de la il·lusió, un procés molt
humà, i la gestió de la desil·lusió. Quan
la vam triar, fa dos anys, la situació
política catalana no era al nivell en el
qual és ara. El que va passar és que,

durant el procés de l’1 d’octubre, em
va semblar que l’obra era una mica
pessimista i que no transmetia l’energia que em semblava que necessitàvem com a poble, perquè l’obra explora què passa amb les persones quan
la il·lusió que havien dipositat en un
projecte polític no s’acaba de veure
satisfeta. Semblava que l’obra posava pals a les rodes, però, amb el pas
del temps, hem vist que les expectatives que havíem construït no s’han
complert, així que realment l’obra
serveix per recordar la necessitat
de revisar què és la decepció, sobretot, per què serveixen els processos
revolucionaris, que serveixen per

· Va ser una estrena oportuna?
Sí, poques vegades passa que puguis
fer coincidir l’argument d’una obra
amb el que està passant a la realitat.
La vam començar a assajar al novembre i la vam estrenar al febrer.
Era emocionant perquè teníem notícies dels presos polítics, reaccions
de l’Estat, i l’obra és una eina de resistència cultural. Era molt emotiu,
i per al públic també. El teatre ha de
transmetre energia i carregar de
forces el públic. Per a mi, ha estat el
muntatge més fort que he fet.
· L’obra està nominada als premis Butaca, com ho heu rebut?

No ens esperàvem el reconeixement
que hem tingut per part de la crítica.
De fet, quan l’assages no penses en
la crítica. El que sí que vam anar adquirint va ser la sensació que el que
estàvem explicant era important.
Estem nominats als premis Butaca
i això ja és un premi, perquè és un reconeixement a la feina feta i perquè
fa il·lusió. A més, com a director, en
aquesta obra he arriscat més quant
al llenguatge que amb la resta d’obres
de la saga irlandesa, d’estil més costumista i poètic, que havia fet fins ara.
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calissó d’en roca | sonaswing

AUDITORI | CONCERT

Diumenge amb olives,
patates i lindy-hop

TetraBrass BCN
Ensemble convenç
el públic de l’Auditori

El vermut musical
que va proposar
SonaSwing va omplir
la plaça Calissó aquest
diumenge al matí

Marina Antúnez

Al llarg del primer terç del segle passat, els balancejos elèctrics i els saltirons trempats del lindy-hop es van fer
molt populars, paral·lelament a l’esclat

del jazz, que començava a treure el cap
al panorama musical. Però aquest estil
va desaparèixer anys després, eclipsat
per altres músiques menys balladores,
i va tardar molt temps a revifar.
Diumenge, un ritme encomanadís
campava per alguns carrers de la vila. I
és que les olives i les patates xips del vermut a la Calissó anaven acompanyades
de notes musicals. La Castellar Swing
Band va actuar a la plaça, convidada,
enlluernada per un sol espaterrant. “Fa
un dia perfecte per ballar”, va comentar Raül Esteve, de SonaSwing, des del
Calissó d’en Roca. És la nova proposta
que alegrarà molts diumenges més. “Fa
dos o tres anys que fem els concerts el

Alguns balladors seguint el ritme de la Castellar Swing Band a la plaça Calisssó. || Q. PASCUAL

segon diumenge de mes, i comencem
un format nou aquí a la plaça que és
molt més obert a la gent que no balla,
hi pot participar tothom”, afegia.
Aquest va ser el secret de l’èxit,
que des de les taules del Calissó d’en
Roca es podia gaudir de l’actuació de
la banda, que va combinar diferents
instruments, com la trompeta, el trombó o el saxo.
Des de castellarencs conduïts per
la música fins a l’actuació i amants del
swing, els que no se’n perden ni una,
van omplir la jornada. Al llarg del matí,
més d’un centenar de persones va passar per la plaça Calissó per gaudir del
concert. || guillem plans

El quartet de metall TetraBrass BCN Ensemble
en plena actuació. || G.Plans

Des del voltant del primer de la catedral de Sant Pau, a
Venècia, sonaven trombons i trompetes. La gent, desconcertada, no endevinava d’on sortia el so que surava a l’ambient. Tot emulant aquesta situació que generava la família Gabrielli al segle XVI, el quartet de metall TetraBrass
BCN Ensemble es va presentar davant de l’Auditori Municipal Miquel Pont. Després de l’original presentació, van
desembolicar el concert amb Canzon seconda, de Giovanni
Gabrielli. Els integrants de la formació Patrici Soler (trompetista), Carles Lizondo (trompa), Emili Bayarri (trombó)
i Francisco Palacios (trombó baix), van ocupar l’escenari.
El grup va arrencar la primera part de l’actuació amb
un aplaudiment del públic i, després de la presentació, va
interpretar Fanfare for Bima, de Leonard Berstein; Locus
iste, d’Anton Bruckner, Danza del Molinero, de M. De Falla;
Pavanne, de G. Faure; i Ricercar, d’Andrea Gabrielli.
La segona part del concert va contenir Alla Cubana, de
Thierry Thibault; Prelude & Fugue, de J. S. Bach, i tres milongas: Triliana, Camper i Candombe, d’Enrique Crespo.
A l’hora d’escollir el repertori, la TetraBrass va tenir en
compte “el que agrada al grup i el que pot agradar, pensant en el públic; a més del que pot funcionar”, deia Palacios. “Aquest programa està format per molts gèneres
i obres curtes, acaba sent un concert complet i bonic”.
El públic va valorar molt el pas del quartet per l’Auditori. Laia Rocabert, directora d’Artcàdia, deia que “la impressió ha sigut molt bona, sobretot, pel fet d’escoltar
músics d’aquest alt nivell a Castellar, aquesta formació de metall no és habitual”. El projecte de Tetrabrass
BCN Ensemble neix de l’impuls i necessitat de donar a conèixer la música de cambra per part d’aquests quatre instrumentistes de metall. || g. p.

20

DEL 16 AL 22 DE NOVEMBRE DE 2018

cultura
col·leccionisme | espai tolrà

La beguda que ens acompanya
Paradistes d’arreu del món van ser a la 48a Trobada de Col·leccionistes de Coca-Cola
Una vegada a l’any, l’Antonio trasllada curosament les relíquies del
seu refugi museístic al punt de trobada de col·leccionistes de la marca
de refrescos més famosa del món.
És gràcies a ell que Castellar del Vallès, per 48a vegada, ha esdevingut
un punt emblemàtic al mapa per
als amants de la Coca-Cola. Curiosos atrets per la llauna immensa
que resguardava l’Espai Tolrà, addictes que troben insulsos els àpats
sense la beguda carbònica i, com és
habitual, paradistes d’arreu del món,
van acudir a la cita.
Per a algú sense el seu afecte
i discerniment de col·leccionista,
l’arsenal de llaunes llampants, ampolles pretèrites i objectes publici-

taris estampats amb el tatuatge de
la globalització serien rampoines,
caixes apilades fent vida al garatge. Però és el patrimoni d’Antonio
Martínez, que va treballar més de
quaranta anys com a comercial de
Coca-Cola, i del seu fill. I, segurament, és la col·lecció més gran de
la marca a Espanya.
És possible, a través dels objectes publicitaris i de les edicions especials dels recipients de la Trobada de Col·leccionistes de Coca-Cola,
apreciar el pas del temps. Passaran,
cada quatre anys, olimpíades i mundials de futbol, les sagues cinematogràfiques seguiran allargant les
seves trames, i la marca serà allà
per embotellar-ho.

Antonio Martínez i el seu fill, a la parada, plena d’objectes de Coca-Cola || G.PLANS

Aquest any, per a la cita matinal a l’Espai Tolrà han tornat a passar famílies castellarenques i hi ha
hagut paradistes de França, Bèlgica i Turquia, que, com sempre, han
comerciat amb els seus productes
i n’han regalat; a més de fer-se seva
la trobada com a nexe d’amistat. Als
italians, que mai hi fallaven, però, –
explica l’Antonio afligit– la nit anterior els van obrir el cotxe i es van
endur la seva col·lecció de relíquies.
Els van robar litres de refresc esbravat que testimoniaven la història.
Després de gairebé mig segle,
agradi o no la Coca-Cola als castellarencs, el racó endreçat del carrer
Jaume I, el Museu de l’Antoni, forma
part de la identitat de la vila, i també
la trobada de col·leccionistes. Maridem o no l’aperitiu amb el refresc,
ens sembli una delícia irreemplaçable o ens n’embafi la dolçor, és igual,
el producte que va regalar al món un
farmacèutic d’Atlanta el 1886 ens
acompanyarà a les nostres vides.
I viurà més olimpíades, mundials i
sagues cinematogràfiques que nosaltres. || Guillem Plans

BUDELLETS | scalèxtric

Els Budellets ja preparen
la cursa final, pel dia 29

GRUP PESSEBRISTA DE CASTELLAR | EXPOSICIONS

Els pessebres del Grup Pessebrista de Castellar, ‘on tour’
Aquest any hi haurà una bona representació del Grup Pessebrista de Castellar del Vallès al Museo de Belenes, a Mollina (Màlaga). Carme Altayó i Joan Juni (imatge esquerra) van desplaçar-s’hi per muntar el diorama “Cap a Betlem des de les estrelles” amb la nau d’Star Trek. Joan Sáez i Jonathan Saiz (imatge dreta) van
muntar el pessebre d’un pati andalús. Joan Romeu i Montse Santander tindran un pessebre exposat a Mollina per segon any consecutiu. El Museo de Belenes té més de seixanta diorames de diverses zones de la península i d’altres països del món. Els pessebristes castellarencs exposaran properament a Sant Llorenç, a la Biennal Vilanova, a Montblanc, a Breda, a Tudela i a Tavèrnoles. A Castellar del Vallès, el Grup Pessebrista de
Castellar inaugura el dia 1 de desembre. || m. antúnez

El dia 8 de novembre es va celebrar
la penúltima cursa del campionat
social de Scalèxtric al local de l’entitat castellarenca Budellet, al carrer d’Osona, 14.
En aquesta ocasió, hi van participar cotxes de la categoria GT motor
en angle. “Aquests, són bòlids molt
ràpids i cal tenir-ne un bon control”, expliquen a l’entitat Budellets.
A la cursa hi van participar 17
pilots, distribuïts en dues mànigues,
la dels tranquils i la dels ràpids. “Val
a dir que ambdues van ser força
competides”, recorden els organitzadors. “A la primera, entre el
primer i el segon, hi va haver una
diferència d’un pam”.
El guanyador va ser Germà
Puntet, que com sempre, va fer una

cursa ràpida i sense errors. “Es va
viure una vetllada molt interessant i amb molt bon ambient”.
La propera cursa serà dijous
29, com sempre a les vuit del vespre.
“Serà la gran final amb festa i repartiment de premis”.
A Budellets s’hi organitzen
dos campionats, el social i el júnior. “El primer, a partir dels 17
anys, i el júnior, de 6 a 16 anys”.
En el social, es fan 12 curses al llarg
de l’any, es corre els dijous i amb quatre tipus de cotxe diferents: Grup
C, lmp motor en línea, GT motor
en angle i clàssics. Es reuneixen
entre 16 i 20 pilots de scalèxtric.
En els campionats júnior, tots corren amb un mateix model i fan unes
5 curses al any. || m. a.
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Els Capgirats ja són colla de 7

EXPOSICIÓ | SUBEX GALERIA D’ART

Francisco Rodríguez inaugura a Barcelona

Objectius històrics
compartint plaça
amb els padrins
Diumenge passat, dia 11, els Capgirats van fer
la seva última actuació de la temporada a Caldes de Montbui, on van compartir plaça amb
els Castellers de Caldes –que són els padrins i
que celebraven la seva diada–, i els Nyerros de
la Plana. Allà van escriure una pàgina més de la
seva història, ja que durant la diada van fer una
demostració de força i van descarregar per primera vegada el 3 i el 4 de 7.
Els Castellers de Castellar van començar
l’actuació amb un pilar de dol en record de la Sara,
companya de la colla. A continuació, van fer un
pilar de 4 i un pilar de 4 aixecat per sota simultanis. Era la 20a vegada de la temporada que descarregaven el pilar de 4 per sota. Amb la primera
ronda va venir el moment més esperat: els Capgirats van portar a plaça un castell inèdit per ells,
el 4 de 7. El van descarregar sense problemes.
Després de la gran celebració, ja a la segona ronda, la colla castellarenca volia descarregar
el 3 de 7, un castell que se’ls havia resistit en dues
ocasions. L’any 2016 va caure moments abans
de fer l’aleta, i el 2017 el van aconseguir carregar,
però va caure poc després que el coronessin. Per
fi, a Caldes, van aconseguir el que tant desitjaven
i van demostrar tota la feina feta durant els assajos de la temporada. El castell també va estar
força parat i la colla el va descarregar.
A la tercera ronda els castellarencs van descarregar un 5 de 6. Els capgirats van concloure la
millor actuació de la seva història amb un pilar de
5 i, per acabar, un pilar de 4 de sortida.
Com a conseqüència d’aquesta gran actuació, els de Castellar rebran el Premi Baròmetre
Casteller, que es dona a les colles que assoleixen
un pis més durant la temporada. L’entrega del
premi serà la propera Nit de Castells, una iniciativa de la Revista Castells. || REDACCIÓ

PINTORS

El pintor castellarenc Francisco Rodríguez Ruiz va inaugurar, el 10 de
novembre passat, una exposició a la Subex Galeria d’Art, a Barcelona.
Es va muntar el dia 6 de novembre i es podrà veure fins al 5 de desembre. Aquesta és la primera exposició individual del pintor hiperrealista, després de participar en diverses de col·lectives a la galeria. La seva
obra ha estat premiada en diferents concursos i ha estat seleccionada
per a la col·lecció permanent del museu MEAM. || m. a.

DONACIÓ | enric aguilar

L’Ajuntament cedeix l’obra de la sala plens

Els Capgirats executant el 3 de 7 a Caldes de Montbui. || J. Millàs (Xec)

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha cedit l’obra El poder del sol i la
lluna del pintor castellarenc Enric Aguilar al Centre d’Art Maristany de
Sant Cugat del Vallès per completar l’exposició que porta per nom ‘Honors i distincions. Inventari del retrat polític oficial’, ideada per l’artista
de Sant Esteve de Palau Tordera Ignasi Prat.
El projecte de Prat s’inicia quan aquest constata una notable presència d’obres d’art en molts dels salons de plens dels ajuntaments que
visita. Això el porta a reflexionar sobre quines són les funcions que desenvolupen les obres d’art en aquest espai, els estils predominants, i la
relació que estableixen amb el govern de la ciutat.
L’exposició s’ha inaugurat aquest dijous, a les 20.30 hores. Prèviament, a les 19 hores, es presentarà el projecte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat a càrrec d’Ignasi Prat i Jorge Luís Marzo. || m. a.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Hora del Conte Infantil
amb Artcàdia
Dissabte 17 · 11.30 h · Calissó d’en Roca
L’Hora del Conte Infantil que programa cada mes la Biblioteca Municipal
Antoni Tort torna aquest dissabte, a les 11.30 hores, al Calissó d’en
Roca. En aquesta ocasió, els encarregats de fer gaudir els infants seran
els alumnes de l’escola Artcàdia,
amb la història La Nàsfi i la baixada
de cal Verge. Els petits instrumentistes explicaran la història d’una ratolina molt eixerida i ens parlaran d’una
manera divertida de la història de
l’espai del Calissó. Els alumnes celebren Santa Cecília, patrona dels
músics.Es podran escoltar instruments com el violí, la flauta travessera, el piano, el clarinet, el violoncel, la
trompeta, la guitarra, etcètera.

agenda

DIVENDRES 16

DIUMENGE 18

DIVENDRES 23

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

12 h i 16.30 h - CINEMA
Smallfood
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

18.30 h - INAUGURACIÓ
Exposició “Off Collective”
Sala Polivalent d’El Mirador
Organització: Grup Collective

18 h - BALL
Ball a càrrec del Duet Dava
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

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

DISSABTE 17
11.30 h - PROPOSTA
L’Hora del Conte infantil,
amb Artcàdia
Calissó d’en Roca
Organització: Biblioteca Municipal
11.30 h - PROPOSTA
Juguem en família: Juguem
amb instruments penjants
Ludoteca Municipal
Organització: Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres

18 h - PROPOSTA
Monòlegs científics. Històries
científiques per difractar-se de
riure, a càrrec de Big Van Ciència
Acte de cloenda de la Setmana de la
Ciència 2018
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: El Mirador
18.45 h - CINEMA
Formentera Lady
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

DIMECRES 21

16.30 h - PROPOSTA
Celebrem el DUDI (Dia Universal
dels Drets dels Infants)
Pl. de Cal Calissó
Organització: Colònies i
Esplai Xiribec

9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

17.45 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DIJOUS 22

20.30 h - TEATRE
Sopa de pollastre amb ordi,
de La Perla 29
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

Exposició permanent:
“Trenquem reixes per la llibertat”
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Exposició permanent d’escultures
de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

16 al 25 de novembre del 2018

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

21 h - CINEFÒRUM
Lucky
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

Exposició “Off Collective”
Del 23 de novembre fins al 30 de
novembre del 2018
Sala Polivalent d’El Mirador
Organització: Grup Collective

20.30 h - XERRADA
“Aromateràpia: olis essencials
en l’esport”, a càrrec de Begoña
Basterretxea
Local del CEC
Org.: Centre Excursionista Castellar
21 h - CINEMA
Cinefòrum: El insulto
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

DISSABTE 24
11 h - PROPOSTA
La Ruleta del Mercat
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal
11.30 h - PROPOSTA
Racó 0-3 anys:
Juguem amb l’hivern
Ludoteca Municipal
Organització: Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
18.30 h - PROPOSTA
Presentació del llibre Homenaje
a José Gibert Clols. Una vida
dedicada a la ciència y al
conocimiento de los primeros
europeos, del Dr. Ribot
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Centre d’Estudis
de Castellar – Arxiu d’Història i
Ajuntament

20.30 h - TEATRE
CabaretA
Velvet Events, Grec Festival de
Barcelona i Sala Muntaner
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 25
De 10 a 14 h - PROPOSTA
Festival d’art urbà
Pl. Major
Organització: Ajuntament i
Consorci per a la gestió de residus
del Vallès Occidental
D’11 a 13 h - PROPOSTA
Classe magistral de zumba
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Associació Zumberes de
Castellar
16.30 h i 18.45 h - CINEMA
Mamma Mia! Una y otra vez
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Sílvia Bas
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
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“

”

penúltima

La dona serà realment igual a l’home el dia en què es designi una dona incompetent per a un càrrec important
Françoise Giroud

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 937 144 040 · Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 Ràdio
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 16
DISSABTE 17
DIUMENGE 18
DILLUNS 19
DIMARTS 20
DIMECRES 21
DIJOUS 22
DIVENDRES 23
DISSABTE 24
DIUMENGE 25

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

ROS
PERMANYER
PERMANYER
VILÀ
EUROPA
CASTELLAR
EUROPA
CASANOVAS
ROS
ROS

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
Josep Ros Subirats
76 anys · 07/11/2018
Conrad Llauradó Marín
85 anys · 09/11/2018
Cayetano Ortiz Pérez
73 anys · 10/11/2018
Montserrat Cabré Serracant
95 anys · 11/11/2018

Les mans, ambaixadores
de la nostra personalitat

Vista cap a Sant Feliu del Racó, vers el 1920
Visió panoràmica de la part nord-oest del terme, des de l’última casa del carrer del Pont en aquell
moment, on començava l’antic camí dels Carros per baixar cap a can Barba. Dia d’hivern, hi veiem
una vinya podada, el conjunt de Fonts Calents i les cases de ca la Biela, el turó de la Malesa i, traient el cap, una part de Sant Feliu. Hi ha moltes terres de conreus i escassetat de bosc. Diluïda a
l’horitzó, la silueta de la “Muntanya”, des de la Mola fins a Roca Mur i els Emprius. || text: albert
antonell || fons: joan rocavert argelagués || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.
com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@tonibullon
Sandvitx de salmó i alvocat

@xavierrmargarit
Pantà de la Baells

@jonasribo
Copenhaguen

En la nostra vida diària ens relacionem amb
diverses persones, i en tots els casos la nostra carta de presentació són les mans. Unes
mans cuidades explicaran que la nostra manera de ser és també de tarannà curós. Les
mans diuen molt de nosaltres, per tant, és
important no descuidar-les!
Avui en dia disposem de tractaments senzills,
indolors, ràpids i eficaços que permeten lluir
unes mans juvenils i vigoroses. El tractament
es fa durant la consulta, i permet la reincorporació immediata a l’activitat habitual. No
deixa senyals, és econòmic i totalment indolor.
Consisteix en la injecció d’àcid hialurònic en
el dors de la mà, produint una biorevitalització que permet lluir unes mans joves i vitals.
La durada i el nombre de sessions depenen
del procés d’envelliment que es presenti en
cada cas, encara que els resultats són visibles des del mateix moment del tractament.
Dr. Fernández
Especialista en Medicina Estètica
Col·legiat núm. 23586

Centre Mèdic Odontològic
i Estètic Park Castellar
C. Portugal, s/n Local 1-2 · T. 93 714 21 95
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la contra
R. GÓMEZ

Alessandro Funaro
Discjòquei castellarenc emergent

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
M’esforço pels meus objectius
Un defecte que no pots dominar?
Soc molt nerviós
Una persona que admires?
El meu germà Christian
Un discjòquei de referència?
Armin Van Buuren
Quin plat t’agrada més?
La pasta a la puttanesca
Un color
Blau
Un animal?
El gos
Un compositor?
Hans Zimmer
Una ciutat?
Nova York
Una viatge pendent?
M’agradaria conèixer Àfrica
Castellar és...
La meva llar

”Al desembre seré

teloner a Haití del
DJ Major Lazer

“

Des de l’estiu passat, comanda el programa de música
electrònica de Ràdio Castellar ‘Together to infinity’ (div.
21 h a 23 h). Amb només 17 anys, trepitja fort i demana
pas. El desembre que ve punxarà al festival ‘Back in Black’.
Rocío Gómez

· Et vas estrenar per la porta gran
punxant al Café del Mar.

Sí, el 2016. Eivissa és un dels temples de la música electrònica. Després de punxar al Café del Mar, tot
va començar a agafar molta volada.
Arran d’això, vaig fer una gira que
m’ha portat a treballar a Colòmbia,
Itàlia i Tenerife, entre altres llocs.
La meva família és italiana i tinc un
gran vincle amb aquest país.
· Com va sorgir aquesta oportunitat de punxar-hi?

Quan tenia 15 anys, el meu pare em
va prometre una sorpresa si les notes
que portava a casa eren bones. I així
va ser! Quan vaig arribar a casa m’esperava amb un bitllet d’avió per anar
a Eivissa i conèixer alguns dels llocs
més emblemàtics de música electrònica. Després hi vam tornar diverses

vegades, i vam fer alguns contactes.
Sempre he comptat amb l’ajuda del
meu pare perquè a ell també li agrada la música, també és la seva passió.
· Quan vas començar a notar el
cuquet de la música?

De ben petit, quan vivíem a Tenerife.
Amb quatre anys, em van trobar al
menjador amb un reguitzell de cassoles i olles que havia posat simulant
que era una bateria. A partir d’aquí,
em van apuntar a música. Quan vaig
arribar amb cinc anys a Castellar, de
seguida em van matricular a l’EMM
Torre Balada per estudiar solfeig i
bateria i, més endavant, piano. Els
meus pares sempre han confiat en
mi i m’han donat tot el seu suport.
· Compons temes propis per a
les sessions?

Sí, soc compositor i també productor. A les sessions programo algunes
de les meves composicions i produc-

cions. Sense haver estudiat música,
sense aquesta base, no seria capaç
de fer-ho. Amb tot, per a mi la música clàssica era massa mecànica i em
vaig tirar de cap per formar-me de
manera autodidacta en informàtica
musical, uns coneixements que he
anat ampliant posteriorment. Tanmateix, em considero, per sobre de
tot, un músic. En un futur, m’agradaria estudiar enginyeria de so i producció musical.
· Encara hi ha molts estereotips
per trencar al voltant de la figura del discjòquei?

Sí, però és que alguns són certs.
El món de la nit és molt complicat.
Quan un DJ puja a dalt de l’escenari
i no es comporta de manera professional, ens perjudica a tots. Si punxes, si ets en una sessió, t’ho has de
prendre com una feina i ser professional. Has de portar-ho tot preparat, estar al 100% i, per exemple, no

consumir substàncies estupefaents.
L’ofici ha canviat força en l’última dècada. Ara els DJs no només punxem
a clubs, sinó que s’han creat molts
festivals arreu del món que arrosseguen molta gent. Són escenaris
amb una gran potència de so i jocs
de llum. Es busca que sigui un gran
espectacle!
· L’ofici del DJ sembla solitari.

No, perquè som un equip, i sense ells
no podria dedicar-m’hi com m’hi dedico. Des de qui s’encarrega de fer
els vídeos i les fotografies, qui dissenya la pàgina web, els meus mànagers... És una feina d’equip i aquesta és una qüestió que cal tenir sempre present.
· Alessandro, t’espera un desembre força mogut, oi?

Sí, el mes de desembre viatjaré a
Haití i seré el teloner del reconegut
DJ Major Lazer al Festival Back in

Black. Ha estat un procés llarg, has
de passar per molts filtres per demostrar que estàs capacitat per a un
esdeveniment com aquest. Des dels
filtres de l’organització fins els filtres
del mateix equip de Major Lazer i
Diplo, que volen assegurar-se la jugada. Després, marxarem a Miami
a punxar a diverses discoteques de
renom internacional. Encara s’han
de concretar algunes coses més. La
qüestió és anar fent contactes. Has
d’invertir-hi molt de temps i esforç,
però paga la pena.
· Si poguessis fer la carta als reis,
amb qui t’agradaria punxar?

Amb Martin Garrix. És un DJ molt
jove, de 22 anys, però que ha aconseguit el que m’agradaria aconseguir a mi. Durant els darrers tres
anys ha estat el DJ número 1. No
somio amb ser el número 1, però sí
que vull treballar-hi al costat per
aprendre-ho tot.

