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CASTELLAR DEL VALLÈS
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Suplement de Nadal
amb tota l’activitat de
les festes a Castellar

Especial de 16 pàgines
dedicat als 500
números de L’Actual

Foto de família dels diversos representants de les entitats i col·lectius castellarencs que donen suport a La Marató a Castellar en una imatge presa a la seu del CEC. || f. muñoz

actualitat | P02

La Marató retorna a la vila amb força
De la mà del CEC, Castellar es sumarà a la iniciativa solidària amb una extensa programació d’activitats diumenge
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Diumenge, tots
amb La Marató
Rocío Gómez

El veritable tret de sortida de les festes
de Nadal arriba amb una de les cites
indiscutibles de desembre: La Marató. En aquesta edició, la campanya solidària per recaptar fons que promou
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals es dedicarà a la recerca mèdica en l’àmbit del càncer. Enguany, i de la mà del CEC, Castellar
del Vallès es sumarà a aquesta iniciativa amb una extensa programació d’activitats adreçades als infants
que es concentraran aquest diumenge a la plaça d’El Mirador. Per fer-ho
possible, una vintena d’associacions
i col·lectius de la vila, amb el suport
de l’Ajuntament, sumaran esforços, i
posaran fil a l’agulla a partir de les 10
h i fins les 14 h. En cas de pluja les activitats es traslladaran a l’Espai Tolrà.
Cal destacar que la jove artista
castellarenca Núria Cabrera ha dissenyat un cartell per a l’ocasió per
promocionar aquesta iniciativa. La
imatge de La Marató a Castellar simbolitza “la il·lusió i l’esperança de les
persones que pateixen una malaltia
com el càncer, per tirar endavant”,
explica Cabrera.
Quant a la programació d’activi-

+MARATÓ

“La Marató mou tot el
país, fa la volta al món”
La Marató comptarà enguany amb més
d’un castellarenc entre bambolines.
Des de fa uns mesos, Marc Pascual,
especialista en comunicació corporativa
i publicitat, treballa en el departament
d’organització d’activitats d’aquesta
iniciativa solidària que promou la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Pascual assegura que La Marató és molt
“més que un programa de televisió,

tats del proper diumenge, a tall d’exemple, el CEC instal·larà una pista gegant
d’scalèxtric i també un rocòdrom, oferirà una taller de plantes aromàtiques
i escalfarà l’ambient amb una xocolatada popular acompanyada de melindros. Al punt de les 11.30 h tindrà lloc
una plantada i ballada dels gegants de
l’ETC. Durant tot el matí, els castellers
de Castellar, els Capgirats, encoratjaran la ciutadania a aprendre l’art de
fer torres humanes. També es calçaran les espardenyes els Ball de Bastons, per descobrir als vilatans els ets
i uts d’aquesta dansa popular.
Però no hi ha Nadal sense caganers, i és per això que Colònies i Esplai Xiribec instal·laran la 13a Mostra de Caganers i també un photocall
per deixar constància de la jornada.
D’altra banda, les entitats esportives també jugaran fort a la matinal
solidària. L’Hoquei Club Castellar, el
Club Basquet Castellar i el Club Atlètic Castellar proposaran als més menuts que provin un tastet dels seus esports. Tant els Bombers Voluntaris
com l’ADF-Castellar no podien faltar
en aquesta fira de la infància tan especial. Els efectius d’emergències convidaran tota la família a conèixer les tasques que duen a terme i a més, podran
fer cagar un Tió de Nadal.

D’altra banda, el Club d’Escacs
Castellar esquitxarà la plaça d’El Mirador de taulers i fitxes gegants, amb
partides ràpides i simultànies.
Tot plegat, s’amanirà amb una
mica de teatre amb el Grup de Teatreros de l’AMPA de l’escola El Sol i
La Lluna, que a les 11.30 h i a les 13 h
oferiran una representació de l’obra
El conte de Nadal de Charles Dickens
a la sala d’actes del CEC.
Val a dir que el Grup Pessebrista

de Castellar, ha programat el taller Retalla les figures del pessebre i a més ampliarà l’horari de l’Exposició de Pessebres (carrer Dr. Pujol, 26) de 10.30
h a 14.30 h i de 17 h a 20 h. La recaptació de la jornada es dedicarà a La Marató. La música també tindrà el seu
espai en la cita festiva. El grups musicals Lòxias i The Kings Kiss actuaran a l’escenari de la plaça a les 12 h i
les 13 h, respectivament.
Finalment, un autobús del Banc

també es fa a Catalunya Ràdio, La
Marató mou tot el país”. De fet, segons
apunta el castellarenc aquesta iniciativa
creua fronteres, i “fa la volta món”. Així,
en aquesta edició “es programaran activitats a punts com Nova York, passant
per Nova Zelanda o Islàndia, on s’hi farà
una ‘spartan race’”, diu Pascual.
Concretament, més de 3.500 activitats
que es concentraran el proper diumenge arreu del territori, una programació
que es comença a preparar just després
de les vacances d’estiu. “La Marató
comença a escalfar motors al mes
de setembre”, detalla Pascual, que
reconeix que un dels pals de paller
d’aquesta iniciativa són les entitats.

“Les entitats, no només a Castellar, sinó
a tot Catalunya, mouen tota la població
i activen la participació ciutadana”,
explica. El castellarenc apunta que per
a aquesta edició es mobilitzaran més
d’un milió de persones.
D’altra banda, Pascual detalla que La
Marató, a més de recaptar fons, es tradueix en una programació d’activitats
de sensibilització i de divulgació en
referència a la causa que protagonitza la
jornada solidària. Aquestes iniciatives,
que s’impulsen des de l’àmbit local a
través de les entitats, compten amb
l’aixopluc de l’organització de La
Marató, que els facilita material de
suport i infraestructures.

El castellarenc Marc Pascual a les oficines de La Marató. || CEDIDA

Núria Cabrera és la dissenyadora del cartell de La Marató de Castellar d’enguany || f.muñoz

de Sang s’instal·larà a la plaça d’El Mirador a partir de les 9.30 h i fins les 13.30
h en el marc de la campanya de donació de Nadal, i la Sala Blava de l’Espai
Tolrà acollirà una masterclass de zumba
de 11 h a 13 h que dirigirà Núria Estrada. És una iniciativa de l’Associació
Zumberes de Castellar. Podeu ampliar la informació sobre la programació
de La Marató al suplement especial de
Nadal que es publica a les pàgines centrals d’aquesta edició de L’Actual.
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Fira de Nadal’18

Una fira per celebrar l’arribada del Nadal
L’esdeveniment
tindrà com a
alicients un tió
gegant i un sorteig
de patinets elèctrics

PARTICIPANTS

Jordi Rius

Comerç Castellar organitza de nou
aquest any la Fira de Nadal a Castellar del Vallès, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castellar. Es tracta
d’una proposta eminentment nadalenca que es celebrarà aquest diumenge 16 de desembre des de les 10
del matí i fins a les 7 de la tarda, entre
els carrers Sala Boadella, Hospital i
Major, la novetat d’enguany.
A l’esdeveniment hi participaran establiments del petit i mitjà comerç de Castellar i també de fora de
la vila, autònoms, artesans i entitats
i associacions. Tots els expositors
posaran una paradeta amb la intenció de celebrar el Nadal a Castellar,
omplint d’un ambient nadalenc els
carrers Sala Boadella, Hospital i
Major i oferint productes i serveis
per realitzar les compres desitjades
d’aquesta època de l’any.
Per als més petits de la casa,
l’atractiu d’enguany serà de nou, per
tercer any, la presència d’un tió gegant. Durant tot el dia cagarà regals
per a tots els nens i nenes que assisteixin a la Fira i que el vulguin fer
cagar. Al migdia, està prevista una
actuació musical en directe i a les 17
h s’oferirà xocolata amb melindros
per a tots els visitants.
A les 18.30 hores es farà un sorteig presencial de tres patinets elèctrics obsequi de l’Associació de Comerciants de Castellar i d’entrades
per l’obra de teatre Les noies de Mossbank Road programat a l’Auditori Municipal el divendres 21 de desembre.
Durant tot el dia, els visitants a la fira
que comprin a les parades rebran una
butlleta que hauran de dipositar a la
parada de Comerç Castellar.

Uns visitants a la Fira de Nadal de l’any passat mirant alguns elements decoratius. || q. pascual

D’entre totes les butlletes dipositades, a les 18.30 h es farà el sorteig, on caldrà que els premiats estiguin presencialment a la fira a l’hora
de la rifa per tal de recollir el premi.
màgia pels carrers els dies 21 i 22

Un espectacle de màgia es passejarà
el divendres 21 de desembre durant
tot el dia i el dissabte 22 al matí pels
carrers de Castellar on hi ha establiments associats a l’Associació de Comerciants. Es tracta d’un espectacle
protagonitzat per un mag que anirà
fent parades per fer jocs de màgia
davant de totes les persones que es
trobi pel carrer.
Així doncs, es demana als clients que estiguin ben atents i que no
es perdin cap detall d’aquest espectacle nou i vistós, que té la intenció de
fer passar una bona estona tothom
que se’l trobi.

+ ACTIVITATS

Actes als carrers
Major i Sala Boadella
Enguany, els carrers Sala Boadella
i Major concentraran la majoria
d’activitats. Així, després d’obrir-se
la fira a les 10 h, al carrer Sala
Boadella hi haurà el Caga Tió
Gegant. A les 13 h hi haurà l’actuació
musical de l’Escola de Música Torre
Balada. A la tarda, a partir de les
16.30 h, tornarà el Caga Tió Gegant.
Mitja hora més tard, hi haurà una
xocolatada amb melindros al
mateix temps que l’actuació de la
Batukada. La darrera de les accions
previstes en aquest carrer és el
sorteig d’entrades per a l’espectacle

‘Les noies de Mossbank Road ‘de
l’Auditori i tres patinets elèctrics.
El carrer Major vol recuperar el
seu protagonisme comercial i
s’hi han programat nombroses
activitats durant la fira. A partir de
les 10.30 h hi actuaran els Aires
Rocieros Castellarencs. A les
11 h començaran tres tallers:
pintura, de dibuix de Nadal i de pa.
Artcàdia protagonitzarà
l’actuació musical de les 11.30
h i a les 18 h un sorteig.
Durant tot el dia hi haurà presència
del Pare Nadal i la Fada ContaContes a més de l’activitat Troba
el tió perdut. Des de divendres
passat, molts dels balcons del
carrer Major ja estan ambientats
al Nadal amb uns llaços vermells
amb un detall de color verd.

1. Embotits Planoles
2. Formatges Montbrú
3. Or Castellar
4. Espai Lector Nobel
5. Lídia Vidal Florista
6. Herois
7. Esports Castellar
8. Stop (c. Major)
9. Merceria Didals i Fils
10. José Rafael Vega
11. Maria Cecilia Campo
12. Pastisseria Villaró (c. Major)
13. Església Evangèlica
14. El Triskel
15. Centre Excursionista
16. Lula Moda i Complements
17. Parada solidària de Joventut
18. Amics de Castellar
19. Casa Sayos
20. Moníssim
21. Minetriskel
22. Darling Urban
23. App Informàtica
24. El Picarol (c. Major)
25. Forn de Pa Sant Jordi (c.Major)
26. Luque-Luque
27. La Posidònia (c.Major)
28. Elena Calçats (c.Major)
29. Punt i Coma (c.Major)
30. Som Energia (c.Major)
31. El Casal (c.Major)
32. Mis Niñas
33. Garden Dicoma
34. Binarea Programari
35. Consorci GRVO
36. Edwin Alberto Panama
37. INS Castellar (c. Major)
38. K&M
39. La Petita
40. ANC (c. Major)
41. Perruqueria Mercè Font (c. Major)
42. La Centraleta (c. Major)
43. CM 62 (c. Major)
44. Ceràmica Mundet
45. Fundació Verduna (c.Major)
46. Midudu
47. Pessigolles
48. Kuky’s
49. Comerç Castellar
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educació | 19 desembre

El drac de Sant Llorenç inspirarà el nou
parc infantil a la plaça de la Fàbrica Nova

Preocupació a
les AMPES per
la manca de
recursos per
a la inclusió

Redacció

Segons recorden els més antics, a les terres
del Vallès va arribar una víbria des d’Àfrica portada pels sarraïns que va atemorir
els habitants de les terres de l’entorn de
Sant Llorenç del Munt. La història va arribar a les orelles del comte Guifré el Pilós,
qui, ajudat d’un escamot de cavallers, va
poder matar el drac, mort finalment al Sot
d’en Goleres. Aquesta és, pel boc gros, la
llegenda del drac de Sant Llorenç del Munt
que inspirarà l anova àrea de jocs infantils
de la plaça de la Fàbrica Nova. Amb l’objectiu que els infants puguin jugar i alhora aprendre una història molt arrelada a
la tradició popular, la nova àrea comptarà
amb panells informatius que explicaran la
llegenda i representarà l’època medieval
amb una diversitat de jocs gegants on predominarà la fusta càlida de robínia, segons
ha fet públic l’Ajuntament.
Els nens i nenes es trobaran en un
espai que els durà a l’Edat Mitjana gràcies a diversos elements com ara un castell
i un poblat medieval que contindrà tobogans, ponts, trepa, tirolina, gronxadors o
casetes, entre d’altres. No hi faltarà tampoc el drac, que oferirà l’oportunitat de
passejar sobre el seu cos, una estructura
niu que simbolitzarà La Mola, un recorregut d’equilibris amb elements lúdics o un
carrusel inclusiu.
Els infants també comptaran amb
un amfiteatre on podran fer representacions davant dels pares i mares, familiars
o amics. A més, també s’hi ubicaran pis-

Dos dels elements que tindran els jocs infantils inspirats per la llegenda del drac de Sant Llorenç. || iPLAY URBAN DESIGN

270
MIL EUROS

És la inversió
prevista per
crear l’àrea de
jocs infatils

sarres, un trencaclosques i un fotomural a
la zona del camí que hi haurà al centre de
la zona infantil.
Totes aquestes experiències es podran viure en un espai sense barreres, i amb
els diversos elements de jocs degudament
senyalitzats segons l’edat. A més, disposarà d’un carregador solar.
La nova àrea de jocs infantils suposarà
una inversió de 270.000 euros i anirà a càrrec
de l’empresa basca iPlay Urban Design SL, especialitzada en la instal·lació d’espais inclusius
d’aventura en parcs urbans que incentiven la
imaginació i el desenvolupament dels infants.
L’actuació que es farà a la plaça de la
Fàbrica Nova anirà acompanyada de l’ha-

bilitació de 15 noves places d’aparcament a
la zona. Cal dir, també, que els jocs infantils
que hi ha actualment instal·lats a la plaça
es reaprofitaran en altres espais.
jocs infantils a l’aire-sol d

L’Ajuntament ha renovat recentment els
jocs infantils de la plaça del carrer de Santa
Rosa, a l’Aire-Sol D. La zona circular, destinada anteriorment al patinatge s’ha adreçat ara als més menuts, amb diversos jocs
i terra de cautxú, mentre que a l’espai exterior s’hi ha col·locat un gronxador i un castell amb tobogans. L’actuació ha anat a càrrec de l’empresa Happyludic i ha suposat
una inversió de 15.000 euros.

Des de la Federació d’AMPES de Castellar del Vallès s’ha rebut amb procupació la manca de recursos de què disposen les escoles per atendre tots els
alumnes una vegada s’ha implementat
el decret d’inclusió, que es va aprovar
l’octubre de 2017. Tot i compartir el seu
esperit, “malauradament les escoles
no reben les dotacions necessàries
ja que el pressupost que s’hi destina
és del tot insuficient”, constata la Federació d’AMPES de Castellar en una
carta que s’ha enviat als pares. S’han
marcat un seguit d’objectius com iniciar reunions amb diferents organismes
d’ensenyament, inspectors i partits polítics per reclamar que es compleixin
les bases d’aquest decret, solucionar les
necessitats que cal atendre a les diferents escoles de la vila i “sensibilitzar
la ciutadania que som una societat diversa en la qual tots tenim cabuda”.
En previsió a les necessitats de
propers cursos, les associacions de
famílies organitzaran la primavera de
2019 una Marató per a la Diversitat en
la qual demanen la col·laboració de tots
els cendres educatius, les entitats del
poble, comerços i tota la ciutadania. El
proper dimecres, 19 de desembre, a les
20.30 h a El Mirador, es farà la primera trobada dels voluntaris i voluntàries
que vulguin formar part de la comissió.
Les persones que estiguin interessades
a participar-hi han de contactar amb
l’AMPA de la seva escola. || redacció

via pública | manteniment

equipament | reformes

Les obres a l’Ateneu a prop del final
El teatre estrenarà un ascensor al
vestíbul i tindrà millores en seguretat

Un operari treballant en l’ascensor al vestíbul de l’Ateneu. || m. antúnez

Les dues representacions programades a la Sala de Petit Format de l’Ateneu (La noia de la làmpada, diumenge,
3 de març i Ovelles, dissabte, 11 de maig)
es duran a terme després que hagin finalitzat les obres que des del mes de juliol s’estan fent en aquest equipament

amb els objectius principals de millorar-ne l’accessibilitat i de reforçar-ne la
seguretat. Així, d’una banda, l’Ateneu
estrenarà un ascensor que quedarà
instal·lat al vestíbul amb façana al carrer Major, i que resoldrà una dificultat
històrica que tenia aquesta sala pel que

fa a l’accés de persones amb mobilitat
reduïda. Amb aquesta mateixa finalitat es canvia la porta principal d’accés
a l’equipament per una porta de vidre
d’obertura automàtica.
D’altra banda, les millores en la
seguretat consisteixen en la reparació
i el reforç amb perfils metàl·lics d’alguns elements estructurals de l’edifici, com són algunes biguetes de formigó de la sala d’assajos i del sostre d’un
magatzem de la primera planta, amb
problemes de carbonatació i d’oxidació. A més, també es renova l’escala
d’accés a la sala tècnica.
Les obres es completen amb la renovació del cel ras, el reemplaçament
de la il·luminació de la platea i la renovació de la il·luminació i la maquinària escèniques de la Sala de Petit Format. També s’unifica en un espai únic
les sales situades al costat de l’escenari d’aquesta mateixa sala. Els treballs,
que tenen un cost de 141.000 euros (IVA
inclòs), estaran acabats a finals d’any,
tot i que la posada en marxa de l’ascensor es farà a principis de 2019.

Sauló a una franja lateral de Ronda Llevant
L’Ajuntament de Castellar està duent a terme uns treballs de consolidació de
la franja lateral esquerra de la ronda de Llevant, en el tram situat en sentit pujada entre la ronda de Tramuntana i la rotonda de la Dona Acollidora. La intervenció afecta una superfície d’uns 2.300 metres quadrats i suposarà la renovació del paviment de sauló existent. El material nou que s’utilitzarà, més
consistent, permetrà evitar la formació de xaragalls i els problemes de canalització d’aigua que es produeixen en aquest sector quan plou. La intervenció
també ha anat acompanyada d’una millora del sistema d’embornals. Els treballs estaran finalitzats a mitjan desembre i van a càrrec de l’empresa concessionària de manteniment de la jardineria, Fomento de Construcciones y Contratas SA, en el marc de les millores ofertes en aquest contracte. || redacció
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Demanen que Castellar sigui zona tarifària 2
Som de Castellar-PSC ha fet la petició al Parlament, que ho debatrà a la Comissió de Territori

COMERÇ | CONCURS APARADORS

Vint comerços inscrits
Una vintena de comerços castellarencs s’han
inscrit a la 49a edició del concurs de guarniments de Nadal organitzat per la Cambra de
Comerç de Sabadell, amb la implicació de
l’Ajuntament de la vila. Els comerços participants són La botiga de les llanes, Herois,
La botiga del Castell, Luque & Luque, Pastisseria Andreví, APP Informàtica, Arttaller, Espai Lector Nobel, Brodats Mariona, Pessigolles, Copisteria Grafic Disscopi,
Seven Stars, Casa Jordi, Massatges les
Mans, Forn Sant Jordi, Midudu, Lolilluna,
Mia Boutique, Mira’m, Esports Castellar i
Mercat Municipal. A més, a partir del proper dimarts 18 de desembre la ciutadania
podrà participar del concurs que un any
més ha posat en marxa el consistori sota el
nom “Ups! Què hi fa això aquí”. || redacció

Redacció

Som de Castellar-PSC ha presentat aquest dimecres passat al Registre del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per demanar
el canvi de zonificació tarifària del transport
públic que permeti a Castellar del Vallès formar part de la Zona 2, és a dir, la mateixa zona
de Sabadell. Segons explica Som de CastellarPSC en un comunicat, “amb aquesta proposta,
s’insta el Govern de la Generalitat a intervenir per tal de resoldre la situació de discriminació que en aquests moments pateixen
els usuaris del transport públic del nostre
municipi”. Ara, la proposta s’haurà de debatrà a la Comissió de Territori del Parlament.
“Des de Castellar hem reclamat la solució a aquesta disfunció cada vegada que
hem tingut l’oportunitat, durant els períodes d’al·legacions dels Plans de transports,
en reunions i trobades amb l’AMTU, amb
l’ATM o amb els serveis tècnics de la Generalitat”, apunta l’alcalde, Ignasi Giménez, qui
ha presentat la proposta al Parlament de la mà
del diputat socialista, Pol Gibert. “Necessitem
una resposta clara dels grups polítics representats al Parlament”, afegeix.
El comunicat de Som de Castellar-PSC explica també que la resposta rebuda pel consis-

BREUS

El diputat del PSC, Pol Gibert, al centre, al registre del Parlament amb Joan Creus i Ignasi Giménez. || Cedida

LOTERIA | CAC
tori per part de les administracions competents
des de fa més de vuit anys, és que no val la pena
modificar el sistema per resoldre aquestes disfuncions donada la imminent posada en funcionament de la T-Mobilitat. Els darrers mesos,
l’Ajuntament ha enviat una carta al conseller
de Territori fent-li la petició i l’alcalde es va reunir amb el director General de l’ATM, Pere Torres, accions que no han obtingut fruïts. També

es va aprovar una moció en el darrer ple amb la
petició i Som de Castellar va recollir 3.200 adhesions a la plataforma Change.org.
Cal recordar que el sistema actual obliga
a disposar de targetes de dues zones a les persones que viuen a les urbanitzacions, perquè al
fer transbordament, a la tornada des de la zona
veïna, el sistema valida dos viatges a les targetes d’una zona.

Anul·lació d’un talonari
El Club Atlètic Castellar comunica que les
participacions que van del número 1.650
al 1.675 ambdós inclosos, del talonari 54
del número 54.628 queden absolutament
anul·lades per motiu de pèrdua. Aquests
fets s’han denunciat a la Policia Local de
Castellar del Vallès. || redacció
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ERC | PROPOSTES PER AL PLE DE DESEMBRE

pp | ALICIA GARCÍA

Moció d’ERC per “millorar i
potenciar” el parc de Canyelles
La formació defensa
que és un espai molt
emblemàtic que ara
està “abandonat”
ERC Castellar presentarà quatre mocions al ple d’aquest mes, que tindrà lloc
dimarts que ve, 18 de desembre, a Ca
l’Alberola. Així ho va anunciar la formació en una roda de premsa que va tenir
lloc al local del partit la tarda de dimarts
passat. De les quatre mocions, ERC en
va destacar dues: una que fa referència
al condicionament del parc de Canyelles i una altra que vol impulsar la creació d’un cicle d’activitats nadalenques.
Quant a la moció sobre el parc de
Canyelles, des d’ERC van assegurar
que és un parc que “està molt abandonat” malgrat que està situat en “un
lloc tan emblemàtic com l’església
de Sant Esteve”. Els republicans van
reivindicar que es repari el mobiliari
urbà de l’espai, com ara l’enllumenat,
que sostenen que està fet malbé, i que
es reformuli l’accessibilitat a la zona i
els punts d’aparcament “perquè no siguin dins del parc”, va exposar el regidor Josep Maria Calaf. “Volem que
el parc de Canyelles es potenciï , que
s’arregli”, va afegir el regidor d’ERC.
D’altra banda, els republicans

Alicia García, nova presidenta del PP de Castellar, en una imatge d’arxiu. || cedida

Calaf, Raspall i Rebollo, tres dels quatre regidor d’ERC a l’Ajuntament. || R.GÓMEZ

van anunciar que portaran al ple
una moció per consolidar un cicle
nadalenc que aplegui activitats com
l’Exposició de Pessebres o el pessebre vivent de Sant Feliu del Racó,
entre altres propostes que es duen
a terme amb motiu de les festes de
Nadal. “L’objectiu és intentar que
totes aquestes activitats formin
part d’un cicle nadalenc, de manera que es pugui oferir com un
paquet, que la gent amb un tiquet
pugui entrar a tot arreu”, va detallar Calaf.

Si prospera la proposta, des de
la secció local d’ERC apunten que
el següent pas serà oferir una programació transversal que incorpori altres sectors com la restauració
o els comerços.
Finalment, ERC Castellar presentarà al ple dues mocions més:
una sobre les exempcions fiscals
d’edificis de plusvàlua i una altra
per a l’alliberament de Carme Forcadell i per “posar en consideració
la seva vinculació amb Castellar
del Vallès”. || r.gómez

erc | llibres

Un centenar de missatges de suport
al llibre per als presos polítics
Un centenar de castellarencs s’han
sumat a la iniciativa que ha promogut
ERC Castellar per elaborar un llibre
amb missatges de suport i fotografies
per als presos polítics. El llibre compta
amb el pròleg de l’escriptora castellarenca Josefina Llauradó. “Al pròleg
parlo del meu entorn, per exemple
de la Mola. És com si els escrivís
una carta”, explica l’escriptora. “El
llibre està ple de missatges que els
diuen que no estan sols, que estan
molt acompanyats per tots nosaltres. M’ha agradat molt el missatge d’un castellarenc que deia que no
podran empresonar mai els nostres
somnis”, afegeix Llauradó.
D’altra banda, Lluís Romeu ha
estat l’encarregat d’elaborar el disseny
i d’editar el llibre, i Jaume Avellaneda
ha liderat l’equip per compilar tota la
documentació, tant a través de xarxes
socials com al punt de recollida que es
va instal·lar a la seu de la formació. Els
artistes locals Albert Vallribera i Miquel
Ramos, han col·laborat a la proposta
amb il·lustracions. Des d’ERC apunten que faran arribar a cada pres polític del procés sobiranista un exemplar
del llibre durant les properes setmanes.

“Vull mantenir la línia
d’aquests anys”
La fins ara secretària assumeix la
presidència local del PP a Castellar
Alicia García, fins ara secretària general del PP a Castellar, ha
estat escollida nova presidenta
de la formació en la darrera junta
local del PP de Castellar, que es
va celebrar el 29 de novembre.
A la mateixa junta, Antonio Carpio va fer efectiva la seva
renúncia com a president. García, nacuda a Barcelona i afiliada al PP des de fa uns 12 anys,
es va involucrar amb el partit
quan va venir a Castellar i es
va convertir de seguida en una
gran col·laboradora de Carpio
formant part de l’executiva de
la formació a Castellar com
a secretària general. De fet,
“intentaré seguir mantenint
la línia d’actuació del partit
d’aquests darrers anys”, ha
manifestat García.
La primera passa que farà
García com a presidenta és es-

tablir un període d’eleccions primàries per escollir el pròxim candidat
a les eleccions municipals de 2019.
“En tot cas, crec que podrem presentar-lo passades les festes”, ha
assegurat la nova presidenta del
PP local. Una vegada conegut el
candidat, el PP començarà a tenir
més presència al carrer, amb carpes per atendre la ciutadania “recollint les seves inquietuds i poder-les incloure al programa del
PP de Castellar”.
García, respecte a altres opcions polítiques que han sorgit , defineix el PP “com una formació de
centre dreta”.
En aquesta nova etapa que
enceta el PP de Castellar “tenim
el desig de repetir els resultats
d’eleccions anteriors perquè som
gent per a Castellar”, explica la
nova presidenta del partit a Castellar del Vallès.

ANC i CDR | mobilització

Promouen un dejuni col·lectiu
pel 22 i 23 de desembre
Membres de l’executiva d’ERC i de l’equip que ha elaborat el llibre || f.muñoz

presentació del llibre de sergi sol

Durant la presentació del llibre per
als presos polítics, també es va anunciar que Sergi Sol presentarà a la llibreria La Centraleta (carrer Major,
29), el seu llibre Oriol Junqueras. Fins
que siguem lliures d’Ara Llibres. Serà
el proper dijous, a partir de les 20.30
hores. Sergi Sol, llicenciat en Dret, periodista i excap de premsa del gabinet d’Oriol Junqueras, va ser un testimoni d’excepció dels fets de l’1-O,
que va viure molt a prop del president

d’ERC. Des de la seva posició de col·
laborador i amic de Junqueras, l’autor narra com va viure des dels preparatius del referèndum sobiranista
fins al primer aniversari del seu empresonament. El llibre compta amb
el pròleg de Raül Romeva, també empresonat com Junqueras.
A banda de la presència de l’autor, l’acte comptarà també amb la
participació del portaveu municipal
d’ERC i candidat a l’alcaldia, Rafa
Homet. || r.gómez

L’Assemblea Nacional Catalana
i el CDR de Castellar han convocat pels dies 22 i 23 un dejuni
col·lectiu en suport i solidaritat
amb Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull
en vaga de fam indefinida des de
l’1 de desembre de 2018, “per denunciar el bloqueig injust i arbitrari que el Tribunal Constitucional fa dels seus recursos
d’empara per poder accedir a
la justícia internacional, per
despertar consciència i a favor
de la vida i llibertat”.
Aquesta mobilització en
forma de dejuni es farà a Cal
Gorina (carrer Centre, 8) de les

9 del matí del dissabte 22 fins a les 9
hores del matí de dilluns 24. D’aquesta manera, segons informen els promotors, Castellar s’afegeix als dejunis que s’estan fent a municipis com
indrets com Terrassa, Montserrat,
Barcelona i Cornellà del Llobregat.... Els interessats a sumar-s’hi
ho poden fer a través del mail a octubre@cm62.com indicant nom i
telèfon de contacte. L’ANC i el CDR
volen posar de manifest amb aquesta acció “el dèficit democràtic que
viu l’Estat espanyol”.
També conviden a compartir
la mobilització a persones que hi
vulguin donar suport encara que no
facin el dejuni. || redacció
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economia
empresa | noves instal·lacions

atur | evolució

Reynaers obre un ‘showroom’ a Madrid

L’atur torna
a baixar al
novembre

La nova instal·lació de l’empresa, que té la seu a Castellar, es troba al Barrio de Las Letras

Redacció

Coincidint amb la participació en Veteco 2018, Reynaers Aluminium, líder
europeu de soluciones sostenibles
d’alumini per a l’arquitectura i que
té des de fa tres anys la seu a Castellar, va inaugurar a mitjan novembre
el seu nou showroom a Madrid. Inspirat en el disseny del Campus Reynaers de Bèlgica, aquest nova instal·
lació ha superat les expectatives i
és el referent per als nous showrooms de Reynaers a París i Londres.
L’espai disposa de l’última tecnologia en sistemes d’alumini, domòtica
i digitalització, per recrear l’atmosfera idònia perquè propietaris i arquitectes trobin la inspiració per als
seus projectes. Aquest espai acull, a
més, les noves oficines de la delegació Centre de Reynaers.
La inauguració, davant de més
de 60 convidats, va comptar amb la
presència de Bert Geerinckx, vicepresident de vendes del Grup Reynaers, i Carles Moliner, director general de Reynaers España. Tots dos
van descobrir una placa commemorativa després dels parlaments.
L’excel·lent evolució de Reyna-

ers a l’Estat ha motivat l’empresa a
apostar per unes instal·lacions pròpies a la capital, adreçades a particulars i professionals del sector de
la construcció (arquitectes, promotors, interioristes…) i que està ubicat al carrer Alameda, en ple Barrio
de las Letras de Madrid, un dels llocs
més atractius de la ciutat, per la seva

localització i oferta cultural amb referents com CaixaForum, el Museu
Reina Sofia o el Museu del Prado.
Dins de les noves instal·lacions
hi ha la sala ART, un espai de reunió
i treball, realitzat amb portes corredisses minimalistes Hi-Finity que
incorpora l’última tecnologia mitjançant el configurador de finestres

La festa d’inauguració del nou ‘showroom’ va aplegar uns 60 convidats. || cedida

‘World of Reynaers’. Aquest programa, desenvolupat per Reynaers,
permet elegir un tipus d’edificació
adaptat a les diferents tendències
arquitectòniques contemporànies i
configurar a conveniència diferents
aspectes de les solucions Reynaers
com, per exemple, variants de disseny, configuracions d’apertura o
colors d’elements.
Després de la festa d’inauguració els convidats van gaudir d’un espectacular sopar al restaurant Dos
Cielos en Madrid dels germans Javi
i Sergio Torres. Es dona la circumstància que l’empresa castellarenca
ha estat la subministradora de l’alumini del nou restaurant Cocina Hermanos Torres que els dos cuiners
han obert recentment a Barcelona.
Reynaers Aluminium va traslladar al 2015 les oficines que tenia
a Sant Quirze al polígon Can Carner de Castellar. L’empresa va invertir prop de 2 milions d’euros en
una instal·lació amb una àrea total
de 4.200 m2, dels quals 3.000 m2
són edificats, que acullen les oficines, showroom, servei tècnic, sala
de formació i magatzem de perfils
i accessoris amb una capacitat global de més de 900 tones.

El mes de novembre ha trencat
l’evolució dels darrers dos mesos
en els quals l’atur havia augmentat, amb un repunt a Castellar i a
la comarca. En concret, el novembre de 2018 s’ha tancat amb 1.004
persones sense feina a la vila, el que
suposa 15 aturats menys que l’octubre. De fet, la taxa pràcticament
no s’ha mogut i es manté per sota
del 9%, concretament el 8,83%,
una dada que situa la vila entre els
municipis amb menys aturats de
la comarca. En concret, el Vallès
Occidental tenia 49.713 aturats al
novembre, 558 menys que el mes
passat i la seva taxa d’atur està per
sobre de l’11%. Una de les cocapitals del Vallès, Terrassa, ha tingut
durant el novembre 194 persones
menys aturades mentre que l’atra
cocapital, Sabadell, la reducció ha
estat de 99 persones,
A nivell català, la xifra de persones aturades registrades a les
oficines de Treball de Catalunya
se situa en 394.405 en finalitzar
el mes de novembre; 3.208 persones aturades més que el mes
d’octubre. Aquest augment de
l’atur és menys pronunciat que
el de novembre de 2017 i 2016.
|| redacció
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L’últim adeu a Mossèn Villarino
La parròquia de
Sant Feliu va acollir
el funeral oficiat pel
Bisbe Sainz Meneses

Redacció

L’església de Sant Feliu va acollir
l’últim adéu a mossèn Ramon Villarino divendres passat. El sacerdot havia estat el rector d’aquesta
parròquia els darrers tres anys i
abans ho havia estat de Sant Esteve de Castellar durant 12 anys, un
periple que l’havia fet molt conegut
i estimat a la vila tant per la seva
faceta religiosa com pel seu pes en
institucions com la revista Forja,
l’entitat solidària Càritas, l’Obra
Social Benèfica o el Pessebre Vivent de Sant Feliu.
El bisbe de Terrassa, José
Ángel Sainz Meneses, va presidir
l’ofici exequial recordant moltes
de les dites i les facetes de Villarino, home compromès, crític i sincer.
Les exèquies també van comptar
amb l’actuació de la coral d’Espaiart
i de testimonis d’amics i companys.

ròquies com La Granada i Sant Pau
d’Ordal o Santa Fe del Penedès. El
mes de setembre de l’any 1987 va
ser nomenat rector de la parròquia de Santa Maria de Cervelló
de Barcelona, l’any 1992 rector de
la parròquia de la Mare de Déu de
la Mercè de Badia del Vallès i l’any
2002 rector de la parròquia de Sant
Esteve de Castellar del Vallès. Amb
la creació de la diòcesi de Terrassa
el 15 de juny de 2004 hi va quedar
incardinat. L’any 2013 va ser nomenat administrador parroquial i
posteriorment rector de la parròquia de Sant Feliu del Racó, on ha
servit fins ara.
A banda dels nombrosos castellarencs que van ser presents en
l’últim adéu a Villarino, han estat
diverses les mostres públiques de
condol des del món polític i associatiu de la nostra vila. En una de les
darreres entrevistes que va concedir a L’ACTUAL, ell mateix explicava que la seva tasca sortia “més
enllà de l’esglèsia”. “No sóc un
professional dels sagraments.
Faig moltes visites a Serveis Socials”, afirmava .

El bisbe de Terrassa, José Ángel Sainz Meneses, va presidir l’ofici exequial per mossèn Ramon Villarino. || q. pascual

missa, dijous que ve

Mossèn Villarino havia nascut
a la localitat de Manduas, província
de Pontevedra el 21 de març de l’any
1936. Va ingressar en el Seminari
Conciliar de Barcelona i va rebre

La parròquia de Sant Esteve ha
anunciat que el proper dijous, dia 20
de desembre, a les 19:30 h a Sant Esteve es celebrarà una missa oberta a
tothom “en record i agraïment pel
testimoni de Mn. Ramon Villarino Pérez, rector de la nostra parròquia entre el 2002 i el 2014”.

l’ordenació presbiteral el 19 de desembre de 1964 a l’església parroquial de Sant Pius X a Barcelona.
Va servir com a coadjutor a la
parròquia del Santíssim Salvador

a Sabadell des del mes d’abril de
l’any 1965. L’any 1967 va ser destinat a la parròquia de Sant Jaume
Apòstol de la mateixa ciutat. Posteriorment va anar passat per par-
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opinió
Francesc Sagrera Rando

La mort de Mn. Ramon
Villarino
Un lluitador: de jove, davant dels “grisos”; dirigint els escoltes diocesans;
pactant i volent conèixer els adversaris; crític amb la jerarquia fins el punt
de no voler formar-ne part; omplint
i actualitzant buits legals; gran col·
laborador i defensor del Setmanari
Forja; fent front a la seva poca mobilitat vitalitzant la vida parroquial
de Sant Feliu del Racó.... un capellà
del seu temps.

Mossèn Txema Cot

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

tering inclòs i pastís amb els logos
de totes les parròquies en xocolata
blanca… Marxàvem sempre a casa
amb un fotimer de papers i evidentment amb el darrer número de Forja
sota el braç. Alguna vegada fins i tot
amb alguna ampolla de vi cadascú…
En aquesta darrera etapa no li queien els anells d’agafar el telèfon per
preguntar el que necessités, per demanar orientació o algun número
de telèfon, per anar al bisbat a consultar, per col·laborar amb això o
amb allò…
Des de les parròquies de Sant Esteve, que ell va servir del 2002 al 2014
i de Sant Feliu del Racó, que va servir del 2013 al 2018, volem agrair a
Déu el seu testimoni de compromís,
d’acollida i de servei fins al final.
Moltes gràcies, Ramon, i que al Cel
ens puguem veure!

El mossèn se’n va,
l’amic es queda
CUP Castellar

Quantes vegades no m’havia repetit
aquesta frase mossèn Ramon, parlant del seu criteri de “cremar les
naus” quan feia un canvi de parròquia… de no voler interposar-se ni
ficar-hi cullerada, quan li demanaven el seu parer sobre els seus successors a les parròquies on ell havia
estat i de respectar el ritme del nou
“xofer” del vaixell.
Tots tenim les nostres manies, dèries i obsessions. Els mossens no en
som cap excepció. Però si una cosa
sempre he constatat del Ramon ha
estat el seu profund respecte i estima pels companys capellans. Recordo, sent jo vicari jovenet a Sabadell, que la reunió mensual que
fem els capellans de les parròquies
veïnes, sempre ens convidava una
vegada a l’any a fer-la a la rectoria
de Sant Esteve, amb dinar de cà-

El PSC no ens representa
Al ple de l’Ajuntament del mes de novembre passat es van presentar dues
mocions de condemna de la repressió de l’Estat contra l’exercici del dret
d’autodeterminació del poble català la tardor de l’any passat i de petició de l’abolició de la monarquia per
tractar-se d’una institució caduca i
hereva del franquisme. La primera la
van presentar els grups municipals
del PDCat i Decidim en nom del CDR
de Castellar. La segona la va plantejar el grup municipal d’ERC que, tot
i expressar pràcticament el mateix,
va preferir anar en solitari. Les dues
mocions van rebre el vot favorable de
tots els grups del ple, tret el del PSC,
que es va valer de la seva majoria ab-

PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS
2019

Fes arribar les teves propostes!
Ara és el moment!
Tens temps fins al 18 de gener!

L’Ajuntament hi destinarà 200.000 euros: 150.000
euros al nucli urbà i 50.000 euros a Sant Feliu del Racó i
urbanitzacions.
Les propostes d’inversió hauran de tenir un pressupost
màxim de 50.000 euros cadascuna (IVA inclòs).
Per a més informació sobre el funcionament del procés:
www.castellarvalles.cat/boxpopuli

soluta per tombar-les.
Davant del vot negatiu del PSC, des
de la CUP Castellar ens sorgeixen alguns dubtes. ¿Que potser el govern
de l’Ajuntament està a favor dels
actes repressius que hi ha hagut a
Catalunya l’últim any? ¿És possible
que, mentre el 65% dels catalans defensa el dret a l’autodeterminació de
Catalunya, el PSC de Castellar cregui que no tenim dret a exercir-lo?
I finalment, ¿que potser el govern
municipal, liderat per l’alcalde Ignasi Giménez, es posiciona a favor
de la monarquia, una institució que
ha estat reprovada per gairebé el
80% dels catalans? A la CUP Castellar no entenem el posicionament
del PSC, que sembla més preocupat
per defensar un sistema caduc i repressiu que pels drets i llibertats democràtics que reclamen la majoria
dels catalans.
El fet que el PSC hagi estat capaç
d’anul·lar ambdues mocions amb el
seu únic vot es deu a l’ús d’una majoria absoluta que desvirtua els valors democràtics de diàleg i consens.
Des de les passades eleccions municipals, el govern de l’Ajuntament ha
estat capaç d’imposar la seva voluntat i impedir que la resta de grups
municipals poguessin expressar el
seu vot amb normalitat. Això ha convertit el ple en una cambra unipartidista amb capacitat de fer i desfer
tot el que vulgui sense haver-ho de
consultar amb ningú. ¿És això el que
volem per Castellar?
Des de la CUP Castellar estem segurs que, a les eleccions municipals
del proper mes de maig, els castellarencs i castellarenques aconseguirem trencar el poder absolut
del PSC i tornarem a ser capaços
de governar-nos de manera democràtica, un pas necessari per fer tornar l’agenda social a l’Ajuntament i
avançar cap a la República.

Junts per Castellar

El dia 21, “gran corte
de mangas”

S

i no hi ha sorpreses d’última hora, tot apunta
que el proper divendres
21 els “grans jefes” de
Madrid visitaran la reserva, o sigui, el govern espanyol vindrà a Catalunya a celebrar-hi el consell de ministres, o a recordar-nos
qui talla el bacallà, aquí, segons com
es miri. No obstant, sembla ser que
els indígenes de la reserva, els catalans, els respondrem amb un “gran
corte de mangas”, o gran botifarra,
com se’n diu genuïnament en la llengua de la reserva.
La veritat és que, per molt extravagant que sembli el paràgraf anterior, si hom analitza els intents continus de l’Estat espanyol per sotmetre
i oprimir Catalunya, aquesta actitud
no s’allunya massa del tracte que reberen les comunitats indígenes en
l’Amèrica colonial. De fet, tampoc
ens hauria de sorprendre, sabent
que hi ha un ministre del gobierno
que considera que el genocidi indígena es va limitar a quatre indis. I
el més greu de tot és que són els mateixos que governen al nostre poble.
No obstant, l’exercici de cinisme i
d’ignorància -combinats amb mala
baba- és tal que aquests mateixos
són els que s’enduen les mans al cap
quan es parla de via eslovena, ignorant que els eslovens no van iniciar
cap guerra. Més aviat van venir a
matar-los. La pregunta és: l’Estat
espanyol seria capaç de tirar per la
via sèrbia per preservar la sacrosanta unitat d’Espanya?
Després d’unes quantes experiències s’ha demostrat que la violència

ve de la mateixa banda, i no és la independentista precisament,a no ser
que tallar una carretera o aixecar
la barrera d’un peatge sigui violència. Certament, des de la seva perspectiva no seria d’estranyar, tenint
en compte que hi ha presos polítics
acusats d’una rebel·lió sense rastre de violència, membres de CDR
que han estat acusats de terrorisme i que el material més perillós que
se’ls ha confiscat ha estat una careta de l’estimat Jordi Cuixart... En fi,
podríem allargar-nos molt més en
la cadena de despropòsits de tota
mena que l’Estat espanyol ha dut a
terme per justificar la seva actuació repressiva.
El que està clar és que no ens podem
quedar de braços plegats davant
d’un atac com el que estem patint,
amb presos polítics en vaga de fam
des de fa més de setmana i mitja.
Ara, fem-ho bé, a la nostra manera,
la via catalana. Nosaltres no som violents, són ells els violents. Per tant,
el 21 i els dies que calguin, hem de
ser-hi, tossudament alçats, a cara
destapada i pacíficament, però amb
determinació.

Decidim Castellar

Suport a la vaga de fam
dels presos polítics
catalans

D

ecidim Castellar dona
suport a la vaga de fam
que han iniciat els líders
polítics Jordi Sánchez,
Jordi Turull, Josep Rull
i Joaquim Form.
També dóna suport al dejuni en relleus que la societat civil ha organitzat fins el 26 de desembre en solida-
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Cinc-cents

5

00 podria ser una xifra mítica.
De la mateixa manera que
s’especula sobre el Yeti, o
sobre el monstre del llac
Ness, també diuen que hi
ha uns papers moneda que porten
imprès el número 500. Hi ha qui assegura que aquests, amb un comportament totalment gregari, campen
tot avorrint-se per paradisos fiscals.
Sembla, però, que estan esterilitzats i
ja no poden reproduir-se, la qual cosa
fa que la seva extinció en un futur proper sigui inevitable -encara que, si de
veritat existeixen, la majoria de nosaltres no els trobarem a faltar.
Però el 500 que ens ocupa no en té
res, de mite. Ben palpable, cinc-centes vegades ha estat esperant-nos
fidel i puntual, com aquell qui diu,
a cada cantonada, tant si feia fred o
calor i amb la clenxa ben marcada.
Durant cinc-centes setmanes, habitualment els divendres, L’Actual ha
vingut a posar-nos al corrent d’allò
que succeïa principalment a Castellar i al seu terme municipal, sense
descuidar la notorietat dels castellarencs que arreu del món han deixat
petjada amb la seva activitat esportiva, professional, cultural, etc.
L’Actual ha posat a les nostres mans
un gran ventall d’informació relativa
a les activitats de les nombroses entitats de tota índole que aporten vitalitat a la variada vida social de Castellar.

ritat amb la vaga de fam.
Els presos polítics catalans el dia 1
de desembre van iniciar una vaga
de fam per denunciar el bloqueig
injust i arbitrari que el Tribunal
Constitucional fa dels seus recursos d’empara per poder accedir a la
justícia internacional, i a favor de la
vida i la llibertat.
Empresonats sense judici des de fa
més d’un any, continuen patint la repressió política i persecució judicial més ferotge, sibilina i antidemocrática que vulnera els seus drets
fonamentals.
El poble de Catalunya, que es va expressar democràticament, també
continuem patint directament o indirectament la repressió dels poders
de l’Estat espanyol, veiem vulnerats
els nostres drets civils i polítics, i no
respectada la nostra voluntat expressada a les urnes.
No podem restar callats i impassibles davant tanta farsa i mentida
sense precedents de bona part de
la classe política espanyola i seguir
patint les conseqüències antidemocràtiques i feixistes.
Per això, manifestem el nostre rebuig a les dilacions injustificades i
el bloqueig que manté el Tribunal
Constitucional per resoldre els recursos d’empara presentats pels líders polítics.
I instem el Tribunal Constitucional que, atès l’incompliment dels
terminis per resoldre els recursos
d’empara presentats pels líders políticis, eviti més dilacions i resolgui
amb celeritat.
NO PASSARAN!

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Els partits polítics disposen d’espais
per poder fer arribar als vilatans els
seus projectes, amb els seus acords i
les seves divergències, així com la pròpia gent del carrer, que hi té cabuda a
les pàgines dedicades a rebre les seves
pròpies opinions, crítiques i propostes.
Hi trobem remembrances fotogràfiques de la vila, entrevistes a persones
de Castellar que formen part del seu
engranatge social, ja sigui de l’àmbit
del comerç, la cultura, la indústria, l’ensenyament , la salut, la política, el lleure..., persones obertes a explicar-nos
les seves experiències i pensaments.
Durant aquest mig miler de setmanes,
un cop vist i llegit el seu contingut ben
segur que els “actuals” han anat tenint una segona vida útil. Quants terres de casa i marcs de portes s’hauran
protegit amb les seves pàgines quan

Josep Maria Calaf *

Ja no t’estimo

J

a no recordo quan vaig deixar d’estimar-te. O potser
no ho vull recordar perquè, com totes les evidències negatives, el dolor ens
nega l’enteniment.
Et puc ben assegurar que he intentat
que una maduresa respectuosa compensi aquells sentiments captivadors
de joventut. Però cada paraula afectuosa d’ara es sentida com una ofensa provocadora. Les dents serrades, les celles
frunzides, el puny tancat i els ulls aclucats m’ho recorden a cada moment.
He intentat evocar tots els records feliços per dissimular un present massa
dolorós. Diuen que les alegries passades sempre són un bàlsam per les tristeses presents. Però cap dels bons moments passats em compensa cap minut
deplorable d’ara.
He intentat construir nous escenaris
de futur plens de tolerància i comprensió allà on abans creia que hi havia projectes il·lusionants compartits. Però la
meva tolerància són la teva afirmació
i la meva comprensió la teva victòria.
Confesso que t’he estimat encara que
no sempre t’ho he dit. També reconec
que no he estat mai enamorat de tu.
Però això no ens ha impedit mantenir
respecte, compromís i lleialtat en períodes concrets. Hem estat capaços
de dissenyar projectes i ajudar-nos
per realitzar-los.
Però saps que?.Ara m’adono que tu
no m’has estimat mai. Estimar vol dir

500 punts de trobada. || JOan mundet

ens hem dedicat a pintar o repintar
les nostres parets? Quantes sucoses
barbacoes i quantes càlides llars de
foc s’hauran encès amb els seus fulls?
També aquests ens han resguardat
el terra en la immediatesa posterior d’haver-hi passat el pal de fregar.
Quants plàtans s’han conservat millor a la nevera degudament embolicats amb el seu paper? I quantes
obres d’art de la papiroflèxia s’hau-

ran creat amb ell? Una bona quantitat també pot haver anat a descansar a la deixalleria un cop llegits, tot
esperant la seva “reencarnació”. O
potser també hi haurà qui els guardi
des del número 1.
És clar que un diari no es fa tot sol i,
per tant, cal no oblidar a ningú dels qui
fa possible la seva puntual cita setmanal, plogui o nevi. Professionals, col·
laboradors, anunciants, distribuïdors,

tots, inclosos els lectors que, tal com
se sol dir, sense ells -vosaltres- aquesta
“aventura” no seria possible.
Amb 500 números editats ja es pot
dir que s’ha fet història, però també
és veritat que aquesta continua dia a
dia i que, amb expectació renovada,
estem a l’aguait de 500 edicions més.
Així. doncs, fins divendres, sense oblidar el seu germà digital L’Actual.cat i
el seu cosí, L’Actual TV!

desitjar que l’altre sigui feliç encara que no ho sigui amb tu. I tu m’has
demostrat que prefereixes el teu
domini abans que la meva felicitat.
M’has demostrat més el teu interès
i la teva violència que la teva estimació i comprensió.
Ja no hi ha els espais de trobada on el
consentiment i l’assentiment generaven complicitats. Cada un ha conformat el seu propi territori i per retrobar-nos m’he esforçat en construir
ponts però no han servit de res perquè només els creuo jo. I quan ho faig
només percebo hostilitat i agressivitat per part teva.
M’enganyaves quan em deies que havies superat les teves xacres i adicions.
Saps que varem construir el nostre
amor sobre la basa de la superació a
la teva tendència a la intolerància, l’exclusió i la intransigència. Però en realitat només no es manifestaven quan
jo era submís i dòcil. Quan m’he reclamat la meva llibertat tu m’has recordat el teu feixisme. Però la força de la
teva violència no podrà guanyar mai
la força de les meves conviccions. Sobretot perquè aquestes creixent cada
vagada que s’usa aquella. Igual que la
violència masclista mai podrà vèncer
la determinació feminista.
Espanya, ets tu qui ha marxat de la
meva vida perquè no estimes ni em
deixes estimar-te. Però malgrat que
em mostres la teva violència mai tindràs el meu odi. Ni quan qualifiques
les meves esperances de quimeres. Ni
quan consideres les meves conviccions de fútils. Ni quan fas de la meva
parla o del meu govern una concessió més que un dret legítim.

Potser podràs evitar que t’estimi
però mai em podràs impedir que estimi la teva gent.
Espanya, jo encara confio que en el
futur et podré tornar a estimar. Però
si això passa serà des de la meva llibertat, no des de la meva obediència. Des
de la meva independència no des de la
meva submissió. Des del mutu respecte i no des de la por a la teva ira. Des de
la convicció que jo sempre tindré més
dret a ser feliç lliurament que obligació de ser-ho amb tu.

plena ebullició preparant l’exposició
i la seva feina mereix ser reconeguda
públicament. No només per la seva
dedicació, sinó també perquè han
fet que Castellar esdevingui una vila
de referència en el món pessebrista.
D’altra banda, els pessebres de l’associació de Pessebristes de Sant Feliu
del Racó ja fa més de tres dècades que
són un referent del Nadal santfeliuenc
i diumenge vinent inauguraran una
nova edició a Ca la Pepeta.
A més, diumenge passatva tenir lloc
la tradicional Pujada del Pessebre a
la Castellassa de Can Torras. Aquest
any s’arribà a la 53a edició i vam poder
gaudir tots els presents, d’una de les
activitats més nostrades de la Vila, organitzada anyrere any, pel Centre Excursionista de Castellar. Natura, nadales, caminada, esmorzar, tió pels més
petits i bon temps, va convertir la jornada en una matinal rodona.
Així mateix, el 9è Pessebre Vivent
de Sant Feliu que en la darrera edició va rebre més de 3.000 visitants,
ens permetrà gaudir de la recreació
de diverses escenes bíbliques al nucli
antic de Sant Feliu. Enguany, el “rabí
Ramon”serà present, de ben segur, en
el record dels organitzadors i de molts
dels visitants. L’èxit segur d’aquesta
nova edició, serà el millor dels homenatges per al protagonista d’una de
les escenes més entranyables de tot
el pessebre vivent.
En definitiva, unes festes de Nadal atapeïdes d’activitats on l’art de fer diorames que tenim com a municipi, ens
permet dir sense cap mena de dubte,
que Castellar és terra de pessebres.

* Regidor d’ERC

Aleix Canalís *

Castellar, terra de
pessebres

E

stem a les portes de
Nadal i un any més,
des de fa algunes dècades, que a la nostra vila
podem gaudir de dues
de les millors mostres de diorames
del país.
Com es tradició, el passat 1 de desembre és va inaugurar l’exposició de pessebres del Grup Pessebrista de Castellar del Vallès. Són ja 68 edicions.
La longevitat i la contrastada qualitat dels pessebres que s’exposen han
convertit aquesta mostra en un emblema d’identitat de la nostra vila que
atrau moltes persones de la comarca
i de la resta de Catalunya.
Aquestes darreres setmanes els pessebristes de Castellar han estat en

* Regidor de Cultura
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seguretat ciutadana
cisco altarriba | CAP DELS Bombers voluntaris

policia local | vehicle

“Hem arribat a una situació greu”
El parc dels Bombers de Castellar es troba en “risc de col·lapse operatiu”
Rocío Gómez

El parc dels Bombers Voluntaris de
Castellar es troba en “risc imminent de col·lapse operatiu”. Així
s’ha posat de manifest en una carta
que l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, ha enviat recentment al conseller d’Interior, Miquel Buch. El text
s’ha fet arribar també a altres instàncies com el director general de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament i al cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord.
La missiva denuncia la situació de precarietat dels Bombers Voluntaris del municipi, i per extensió,
de la resta de la regió de Barcelona
Nord. “Hem arribat a una situació
que no podrem aguantar durant
gaire temps més”, confessa Cisco
Altarriba, cap del parc de Bombers
Voluntaris de Castellar.
El toc d’alerta que ha fet públic
Giménez a través de la carta, amb el
vistiplau dels bombers, ha servit per
posar damunt la taula una situació
insostenible. “Tenim mancances de
tot tipus de material i de roba, passant pels vehicles i les infraestructures. És una situació que posa en

Cisco Altarriba. || arxiu

risc la nostra seguretat i la de qui
anem a ajudar”, afegeix Altarriba.
En aquest sentit, el cap del
parc de Castellar, que fa més de
trenta anys que forma part del cos
de bombers voluntaris, apunta que
tot i que és una situació que s’arrossega des de fa temps, els efectius
d’emergències han patit l’impacte directe de l’aplicació de l’article
155 i de la intervenció dels comptes de la Generalitat. “Hem arri-

bat a una situació greu, caòtica.
Dels 10 equips de respiració ERA
que tenim, només tres estaven al
dia. Ara, dos han caducat i només
tenim un que compleixi tots els requisits”, detalla Altarriba.
Tanmateix, el cap del parc reconeix obertament que faran servir
els mitjans de què disposin perquè
“no s’entendria que si hi ha un incendi a un habitatge només entrés
un company perquè només tenim
un equip ERA”. En aquesta línia, un
dels camions dels bombers de Castellar va estar fora de servei durant
algunes jornades perquè no es podia
reparar per manca de pressupost.
De fet, Altarriba explica que hi
ha diversos contractes de manteniment de material que no s’han renovat, i que no s’ha fet efectiva la formació d’aquest curs. Cal destacar
que el parc de Castellar no només
cobreix les emergències del terme
municipal sinó que dona suport a
l’àrea metropolitana. “Això està
provocant desmotivació entre els
bombers, perquè l’única motivació
que tenim és fer la feina ben feta, i
no la podem fer sense recursos”,
conclou el bomber.

Nou vehicle per a la Policia Local
La Policia Local de Castellar ha incorporat recentment un nou vehicle a
la seva flota. El nou cotxe, un Seat Ateca, és un model SUV (Vehicle Esportiu Utilitari), de manera que permetrà que el cos de seguretat pugui
combinar tasques de patrullatge amb accions puntuals dins l’àmbit rural.
Cal destacar que el cotxe, un model que funciona amb benzina, s’ha adquirit mitjançant un contracte de rènting inclòs en un acord marc de
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Així, aquest nou vehicle ha substituït un Seat Altea XL i ara és un
dels set vehicles de què disposa la Policia Local de Castellar: una furgoneta, un cotxe no logotipat, un vehicle tot terreny, dues motocicletes i
dos cotxes patrulla (un dels quals és un vehicle híbrid).
Precisament, en la línia que es va iniciar amb l’adquisició aquest
mateix any del cotxe patrulla Toyota Prius híbrid, la Policia Local estrenarà properament dues noves motocicletes elèctriques, que substituiran les que estan actualment en servei al terme municipal. || redacció
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esports

atletisme

L’edat d’or dels atletes veterans
El Club Atlètic Castellar torna a posar en valor la secció màster amb resultats excel·lents, com en èpoques passades

La secció de veterans del Club Atlètic Castellar sempre ha estat una de les que més èxits ha donat al club. A la foto, una part molt significativa dels atletes veterans que han passat i que formen part de l’entitat. || CAC

Albert San Andrés

Dir que l’esport no té edat és caure en la banalitat, ja que l’activitat física sempre ha format part d’un ventall molt ampli en l’evolució vital de qualsevol ésser humà. Amb
aquesta afirmació només confirmem que
es pot arribar a l’edat veterana i seguir sumant èxits en un esport de nivell com l’atletisme. El Club Atlètic Castellar ha estat -i
segueix sent- un dels referents en aquesta
categoria, amb esportistes que sovint han
sumat èxits en l’àmbit internacional.
No és casual arribar a l’edat d’or i seguir marcant -fins i tot millorant- registres
propis i el CAC en té una llarga llista de casos
d’èxit. A les grans temporades que estan
aconseguint atletes màster com el Joan Bea,
Josep Obrador o Chema Cañadas, s’hi han

d’afegir aquells atletes que en el passat van
portar el color verd del club al més alt dels
podis nacionals i internacionals.
El campió d’Espanya 2017 en llançament de martell, Joan Bea, ha aconseguit
aquest 2018 la tercera posició en el campionat del món de martell pesant, amb el seu
company Obrador com a campió mundial per equips als 10 km marxa. El fondista
també aconseguia la segona posició al campionat d’Espanya (5.000 m marxa) i una
quarta posició als 10.000 marxa d’Alacant
el 2017. Aquests èxits els van servir per a
ser reconeguts pel Consell Català de l’Esport al novembre. Chema Cañadas va ser
tercer d’Espanya als 10.000 metres pista i
Xavi Planas es va quedar a les portes del
podi en els 10 km ruta, amb una meritòria
quarta posició, a banda d’un cinquè lloc
als campionats d’Europa en els 3.000 me-

35
ANYS

És l’edat per
ser atleta
màster i poder
competir en la
categoria de
veterans

tres llisos. Chema Cañadas ha arrodonit
l’any amb un tercer lloc als 10.000 m pista.
Abans, però, Benjamí Benedicto -atleta amb 30 anys al club- era campió d’Espanya als 3.000 metres el 1979 i segon per
equips a la marató de Nova York de 1989.
Montse Berguedà va aconseguir un tercer
lloc al campionat d’Europa de raquetes de
neu al 2007, set anys després de quedar tercera del món en mitja marató.
Juan Moreno va ser segon al campionat d’Espanya en els 1000 m el 2011 a
Ascó i Manolo Real marcava la segona millor marca històrica a les 24h de Mònaco el
2008, a banda d’un tercer lloc al campionat
d’Espanya de 100 km aquesta temporada.
Josep Permanyer es proclamava subcampió d’Espanya als 400 m llisos, mentre
que Anna Gil i Toni Ventura completaven
les maratons de París, Barcelona, Donosti,

Torí, Holanda, Miami i Dinamarca.
Josep Pons també va participar en els
mundials de Valladolid 2000, amb dues maratons -Berlí i Venècia- el 2007. Juan Pedro
López, Antonio Jaramillo i Manolo Hoyo el
va acompanyar als mundials del 2000, amb
diverses actuacions nacionals.
Rosa Gili, Mari Carmen Escobar, Nuri
Ciuraneta i Mònica López van ser primeres de Catalunya de relleus 2014
Anna Martí va participar en el campionat del món Donosti 2005, sent primera de Catalunya als 3.000 m pista coberta.
Maria Granados la va acompanyar al mundial. Joan Olivé va ser campió de Catalunya
200 m llisos el 2001.
Una llarga llista d’èxits dels atletes veterans del CAC, que demostren que l’edat
no és impediment per poder aconseguir
l’èxit esportiu, quan es passa dels 35 anys.
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motor

MOTOR | Maroc Challenge

motor | rallis

Arnau Parera, tercer per la dreta, al podi del Ral·li Ciutat de Tàrrega. || cedida

El Xavi i l’Arnau posen a l’arribada de l’aventura juntament amb el seu Range Rover Classic 300. || CEDIDA

Arnau i Xavi Martin completen
amb èxit la Maroc Challenge
Els castellarencs
completen la prova
en novena posició
La proliferació els últims anys de
proves low-cost al nord de l’Àfrica
ha permès a multitud de pilots amateurs endinsar-se en l’apassionant
món del ral·li-raid i emular -salvant
les diferències- els mites del Dakar
d’anys ençà. La Maroc Challenge va
ser la precursora d’aquestes curses que ara es compten a grapats
i l’escollida per dos castellarencs
per iniciar-se sobre la sorra del desert. Xavi i Arnau Martin van tastar el pols saharià en primera persona al volant d’un Range Rover, un
dels tot terreny més efectius de la
història de l’automoció.
Més de 2.000 quilòmetres esperaven a la dupla, separats en sis
etapes. Amb sortida a Nador, on els
cotxes arribaven en ferri, l’etapa
d’enllaç per carretera convencional
-tot el que pugui tenir de convencional una carretera en territori semi-

desèrtic- de poc més de 200 km fins
a Erfoud, no comptabilitzava per a la
classificació final. Amb 180 inscrits,
l’organització ja avisava que aquesta
edició hivernal seria la que més sorra
tindria de la història, pel que es separaven els participants en tres categories: turismes, Tot Terreny Adventure i TT Raid.
Emmarcats dins de la TT Adventure, els Martin -tiet i nebot- es
van trobar amb etapes de més de 400
km i set hores llargues de conducció,
tot un repte de resistència que emula
les grans travesses dels tuaregs.
Després d’1:22,48 de recorregut i la 16a posició al sac, al final de
la primera etapa, entre Midelt i la
ciutat oasi d’Erfoud, els Martin van
fer entrega de l’ajuda humanitària
que portaven per aquesta aventura.
El segon dia, les condicions s’endurien amb més de cinc hores de conducció, i van acabar en 21a posició.
Però era el tercer el que els portava
a les dunes d’Erg Chebbi amb més de
sis hores dins del Range Rover Classic 300 dièsel per acabar en 22a plaça.
Havent tastat la duresa del desert i en la 14a posició a la general,

els Martin iniciaven la quarta etapa
sense cap intenció més que la de gaudir, però eren la sorpresa i van marcar el segon millor registre de la categoria (7:16,26) i escalant fins a la
cinquena posició de la general.
Amb només dues etapes pel
davant, la pujada d’adrenalina del
dia anterior els passava factura
per caure a l’última posició per no
completar els diferents punts de pas
obligatoris. En l’última, un resultat
semblant els relegava a la novena
posició final.
Xavi Martin va destacar en arribar a casa que van completar la prova
“sense cap problema mecànic ni
d’orientació” afegint que “l’entrega del material va ser un dels moments més gratificants de la cursa.
La carrera està molt ben organitzada i cada vegada es va superant
en participació, tant en l’àmbit nacional com internacional”.
Les ganes de tornar al desert
sempre queden i “l’experiència ha
estat total, sobretot per l’Arnau, ja
que era la primera vegada que viatjava al Marroc. Ja estem pensant
en l’edició del 2019”. || A.San andrés

OBJECTIU SOLIDÀRI

Una experiència solidària,
a banda d’una prova
La gran caravana del Dakar deixava tots els anys una gran
part d’ajuda humanitària per allà on passava. D’ençà que el
2009 es traslladés a Sud-Amèrica, són les petites proves
com la Maroc Challenge les encarregades d’aquesta
ajuda, condició obligatòria. Els Martin van deixar multitud
d’ajuda, amb una donació feta a l’entitat Let’s Walk, amb
material escolar, roba per a infants o sabates, en la que
és la part més solidària d’una aventura inoblidable.

Arnau Parera, podi al Ral·li Ciutat
de Tàrrega per acabar l’any
El copilot Arnau Parera, recent campió de la Focuxtreme 2018, tanca
la temporada amb una tercera posició en la XXV edició del Ral·li Ciutat de Tàrrega, puntuable pel campionat de Catalunya de Ral·lisprint,
en què, a falta d’actualització de dades, Parera serà campió en la classe de copilots. La dupla formada per Fernando Eguren i Arnau Parera (Ford Focus 1.6) va imposar-se al segon dels sis trams disputats, en
una prova en què van guanyar Pere Rovira i Carles Planell, seguit del
principal rival a la Focuxtreme, Aleix Solà, copilotat per Gerard Taberner. || A.San andrés

MOTOR | circuits

Iván Alba -a l’esquerra- amb Francesc Gutiérrez al Circuit de Catalunya. || cedida

Iván Alba promociona els nous talents
del motor a ‘Selección de Pilotos’
El pilot Iván Alba inicia un procés de
selecció de pilots, juntament amb el
també pilot Francesc Gutiérrez, amb
el nom de ‘Selección de Pilotos’. La
selecció, que començarà el gener de
2019, donarà accés a participar en les
V-Line Org, amb “l’objectiu d’oferir
la gran oportunitat de participar
en el Campionat d’Espanya de Resistència 2019, pilotant un Ford Fiesta ST en el Trofeu Pura Passió,
amb totes les despeses pagades”,
segons s’explica a les bases.
El procés de selecció iniciat pel
castellarenc serà a escala nacional,
enfocat principalment a nous pilots,
en què a banda de participar en

aquesta selecció, rebran un curs de
conducció, per un preu de 157,30 €.
A cada jornada de selecció
que es disputarà al circuit de Calafat (Tarragona), s’impartirà una
classe teòrica, on es desenvoluparan les bases de la conducció segura
i esportiva. A continuació, amb vehicles de sèrie, es realitzaran diverses proves pràctiques de conducció
amb caràcter formatiu, que avaluaran i puntuaran en tot moment
les habilitats de cada participant,
supervisats pel comitè organitzador, que serà format per professionals de cursos de conducció i
pilots. || A.San andrés
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esports
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J14

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J8

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J10

1A CATALANA · GRUP A · J13

DEL 14 AL 20 DE DESEMBRE

Joanenc - Can Parellada
0-0
Les Franqueses - Sabadellenca 2-2
Sabadell B - Vic Riuprimer
0-1
Caldes M. - Juan XXIII
3-1
Cardedeu - Gramanet
2-3
Masnou - Berga
2-2
Parets - Ripollet
0-0
UE Castellar - Matadepera 0-0
Sallent - Roda de Ter
4-2

Olesa - Castellbisbal
9-4
S. Joan Despí - FS Castellar 2-2
Sants - Gavà B
7-1
Nou Escorial - Rosario Central 7-2
Floresta B - Casserres
4-5
Eixample - Monistrol
4-4
Rocafort - Alheña	Pendent

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Berga
29
UDA Gramanet
26
CF Parets
26
FC Joanenc
25
Vic Riuprimer RFC 24
CF Ripollet
24
CF Caldes Montbui 22
CD Masnou
22
FC Cardedeu
21
CF Les Franqueses 20
CE Sallent
20
CE Sabadell B
19
UE Castellar
17
CD Can Parellada 17
FC Matadepera
13
UE Sabadellenca 12
CS Juan XXIII
7
CE Roda de Ter
5

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

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

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

1
4
2
3
4
2
4
4
5
6
6
5
7
7
7
8
11
11

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

83-93
51-58
68-92
78-62
80-44
70-88
93-70

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

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ

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

19
16
16
16
14
13
11
10
8
8
7
7
6
6

CB Ripollet		 10 10 0
CB Santa Coloma		 10 8 2
Badalonès		 10 7 3
CB Alpicat		 10 7 3
CB Castellar		 10 5 5
Maristes Ademar		 10 5 5
AESE		 10 4 6
Bàsquet Sitges		 10 4 6
La Salle Reus Ploms		 10 4 6
Círcol Cotonificio		 10 4 6
CB Cantaires Tortosa 10 3 7
Bàsquet Molins		 10 3 7
Basquet Pia Sabadell 10 3 7
UE Sant Cugat		 10 3 7

CP Voltregà
34
CP Jonquerenc 29
HC Sentmenat
27
CE Arenys de M. 24
CP Roda
24
FD Cassanenc
23
HP Tona
22
CHP Bigues i Riells 21
HC Ripoll
21
CH Lloret
18
CH Palafrugell
15
CH Arenys de Mar 14
CP Vic
11
GEiEG
10
CP Tordera
3
HC Castellar
0

8
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

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

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

6-4
3-2
4-1
2-1
7-5
3-5
3-5
5-11

PT PJ PG PE PP

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

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

1 1
2 2
3 2
3 3
0 5
2 4
1 5
3 4
3 4
3 5
3 6
2 7
2 8
4 7
0 12
0 13

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 15 DESEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00 Aleví B - Cerdanyola Vallès
09:00 Aleví D - EF Barberà
10:30 Prebenjamí A- EF Sabadell
10:30 Benjamí E - OAR Gràcia
11:30 Escola - Sant Juan Montcada
11:30 Prebenjamí B - Sabadell Nord
12:30 Infantil B femení- Sants UE
12:30 Aleví H - Mollet UECF
14:00 Infantil D - Joventut 25 Set
16:00 Cadet A - Juan XXIII CS
18:30 Juvenil A - Sabadellenca UE
(partits a fora)
10:00 Montcada CF- Benjamí A
11:30 Sant Quirze - Aleví G
11:40 Sabadell FC - Aleví C
13:15 Sabadell Nord CF - Aleví A
DIUMENGE 16 DESEMBRE
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15 Veterans - Palau de Plegamans
10:30 Benjamí B - Sabadellenca
10:30 Aleví F - EF Can Boada
11:30 Infantil A fem - EF Planadeu
13:00 Infantil B - PB Castellbisbal
15:00 Juvenil B - Cercle Sabadellès
17:00 Cadet C - Rubí UE
19:00 Juvenil femení - Seagull BDN
(partits a fora)
09:00 Sant Cugat - Benjamí D
10:00 Base Montcada - Aleví E
10:15 Roureda - Cadet B
10:30 Can Rull - Benjamí C
13.45 Mercantil CE - Infantil C
14:00 Can Rull - Infantil A
17:00 Roda de Ter - Amateur 2a cat

BÀSQUET (CB Castellar)

hoquei patins | 1a catalana

L’HC Castellar torna
a perdre (7-5) i entra
en caiguda lliure

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

Tretzena derrota consecutiva de l’HC Castellar que entra en
caiguda lliure i comença ja a pensar en la pròxima temporada,
que amb molta probabilitat serà a Segona Catalana, tot i que
encara tenen opcions de salvar la categoria matemàticament.
Els de Pere Gassó van caure per 7-5 contra el CH Lloret
i ja han perdut amb 13 dels 15 rivals de la lliga. Només el líder
CP Voltregà i el CP Vic resten per tancar la primera volta i
excepte miracle durant la segona, els granes -a 10 punts de la
zona de promoció de descens i a 14 de la salvació- han de començar a pensar en la planificació de la pròxima temporada.
Precisament serà el Voltregà el pròxim rival que visitarà
el Dani Pedrosa de Castellar aquesta jornada. || A. san andrés

BITLLES | LL. catalana

Els Colobrers,
segons a la
Lliga Catalana
El Club Bitlles Colobrers és el segon
classificat del grup 5 de la Lliga Catalana, després de superar les dues partides que els van enfrontar al CB Salomó en la sisena jornada de lliga.
En la primera partida, els Colobrers superaven el Salomó per 348
punts i 28 bitlles a 334 punts i 24 bitlles.
A la segona, ho feien per 354 punts i 26
bitlles a 311 punts i 19 bitlles.
A la taula, queden segons, empa-

Els integrants de l’equip de la Lliga Catalana del CB Colobrers. || CEDIDA

tats amb el Salomó a 14 punts i a quatre del líder, el Sabadell, que ha jugat
dues partides més.
D’altra banda, l’equip de la Lliga
Barcelona va superar al Sabadell i va
caure amb el Guinardó a la partida
disputada a Palau de Plegamans per
la setena jornada.
En la primera partida, els castellarencs aconseguien una molt bona
partida, superant al Sabadell per 361
punts i 30 bitlles a 283 punts i 17 bitlles.
A la segona, els Colobrers queien davant l’equip barceloní per 285
punts i 17 bitlles a 303 punts i 21 bitlles pels del Guinardó.
La classificació queda amb els
Termites de Llefià C líders i Colobrers i
Termites B empatats en segona posició.
Quarts són els Termites A, que monopolitzen la part alta de la taula. || A. s.a.

DISSABTE 15 DESEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00 Mini masculí - Lestonnac
10:30 Infantil masculí - CN Terrassa
12:15 Júnior masculí - Bàsquet Berga
16:30 Preinfanil masc - Sfèric TRS
18:00 Júnior femení - Europ.Int.School
(partits a fora)
09:00 CN Terrassa- Premini masc
09:30 Escolapis Sarrià - Cadet masc
17:30 Bàsquet Cardona - Sots25
18:00 CB Alisos - Sènior femení
DIUMENGE 16 DESEMBRE
Pavelló Puigverd
17:00 Sènior B - UB Sant Adrià
19:00 Sènior A - Badalonès
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 15 DESEMBRE

Pavelló Joaquim Blume

09:00 Juvenil B - Badalonès AE
10:15 Aleví A - Vic CFS
11:30 Prebenjamí A - Sant Cugat FS
12:45 Benjamí A - Escola
Pia Sabadell
18:00 Sènior A - CFS Eixample
20:00 Cadet B - Prat Llobregat A. J.
(partits a fora)
14:25 CFS Montcada - Prebenjamí B
16:50 SS Santa Perpètua - Benjamí B
17:20 Rubí CEFS - Juvenil A
21:00 CFS Cerdanyola - Sènior B
DIUMENGE 16 DESEMBRE
(partits a fora)
12:45 CFS Sta.Coloma- Infantil A
17:30 Futsal Mataró CE - Aleví B
18:00 Ripollet FS - cadet A
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 15 DESEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
19:30 sènior 1 cat - CP Voltregà
(partits a fora)
11:30 Capellades - Infantil
18:15 Arenys de Munt - Prebenjamí A
DIUMENGE 16 DESEMBRE
(partits a fora)
09:30 UE Horta - Juvenil B
12: 30 CP Malgrat - Sènior 2 cat
18:00 Igualada HC - Benjamí
18:00 CH Vila-sana - Femení
18:30 CP Sant ramon - Juvenil A
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cultura
Cinema a l’Auditori Municipal
amb ‘Les distàncies’, de la
directora Elena Trapé
Diumenge 16, a les 18.45 hores, el Club
Cinema Castellar Vallès projecta ‘Les
distàncies’, a les 18.45 hores, una pel·

Cita amb el cinema familiar
d’animació a l’Auditori, amb
el film ‘Christopher Robin’

lícula dirigida per Elena Trapé. L’Olivia, l’Eloi, el Guille i l’Anna viatgen a
Berlín per visitar per sorpresa el seu
amic Comas, que celebra 35 anys. Ell
no els rep com esperaven i durant el
cap de setmana les seves contradiccions afloren i l’amistat es posa a prova.

L’Ajuntament de Castellar ha programat, per diumenge en doble sessió -a
les 12 i a les 16.30 hores- una pel·lícula

exposició i 15 desembre

Una mostra sobre els carrers i el rodal
La Taverna del Gall inaugura dissabte una
exposició de 13 artistes que ofereixen la
seva visió sobre els racons i l’entorn natural

Detall del prospecte de l’exposició, que es podrà veure fins al 31 de gener. || cedida

Jordi Rius

El restaurant La Taverna del Gall,
-al carrer del Centre, 39- inaugura
aquest dissabte a les 19 h la mostra
Carrers i rodals, una exposició en la
qual es podran veure uns 14 quadres fets pels pintors castellarencs
Pere Marra (1921-1974), Raimon Roca
(1917-2013), Xavi Caba (1928-1996),
Alfons Gubern (1916-1980), Isidre
Òdena (1910-2008) Antoni Costa,
Llorenç Caballé, Marta Llobet , Josep
Masaguer, Joan Tort, Lluís Valls
Areny (1927-2007) i Josep Boadella.
La idea de muntar l’exposició
prové de Miquel Àngel López, un veí i
client que viu al costat del restaurant.
L’exposició de quadres de pintors locals es podrà veure fins al 31 de gener
de 2019, de dimecres a diumenge, de
10 a 13 h, i també de dijous a dissabte, de 19 a 21 h, en horari diferent del
servei de menjador.
De fet, és la segona exposició
que organitzen López i el restaurant després de la que van fer al juliol titulada 14 marines i un carrer. 8
pintors de Castellar amb obres d’alguns autors que també repetiran
en aquesta segona mostra. La majoria dels quadres provenen de col·
leccions particulars.

El restaurant, en mans de Núria Roig
i Ignasi Rehues -que s’encarrega de
la cuina-, va obrir les seves portes
el 8 de setembre de 2017 amb l’ànim
d’oferir alguna programació cultural a més del servei de restauració.
Entre els autors que hi haurà en
aquesta mostra hi ha Alfons Gubern,
del qual fa dos anys se’n va celebrar el
centenari del naixement. Els camps
de blat del Pla de la Bruguera són un
dels paisatges més populars presents
a l’obra d’Alfons Gubern, que solia
pintar els entorns de la vila. Precisament a l’Àrea de Passeig del Pla de
la Bruguera hi ha un quadre mural
de rajola de ceràmiques que recorda aquests camps de blat.
També es podrà veure un quadre del terrassenc Isidre Òdena , que
va ser deixeble de Tomàs Viver. Va
ser, a Terrassa, un dels fundadors de
l’associació Amics de les Arts. Pensionat per l’ajuntament (1930), va
anar a París -on va exposar al Salon
d’Automne-, a Bèlgica i a Holanda.
Els quadres que va exposar en tornar, influïts per l’impressionisme i
caracteritzats pel seu lirisme, van
produir una forta impressió. També
va fer exposicions a Barcelona, Mataró i altres localitats. A més va conrear la xilografia, utilitzant el pseudònim de Sidru.

d’animació titulada‘ChristopherRobin’,
deMarcForster. Elnenqueesvaembarcar en diverses aventures al bosc dels
Cent Acres amb la seva banda d’animalshacrescutihaperdutelrumb.Ara
els toca als seus amics de la infantesa
aventurar-seajudarChristopherRobin.

religió | parròquia

Exposició sobre
els cristians
perseguits
L’Església de Sant Esteve exposa a partir del 21 de desembre i fins al 7 de gener la mostra La llibertat religiosa al món.
Cristians perseguits per la seva
fe al segle XXI organitzada per
la Fundació Ajuda a l’Església
Necessitada. Es tracta d’una
exposició itinerant amb una
dotzena de ‘roll up’ en la qual
s’exposa la situació de països
com Síria o la República Centreafricana “on està mal vista
i fins i tot està perseguida la
fe catòlica”, constata el rector
de la Parròquia de Sant Esteve,
mossèn Txema Cot. La Fundació funciona “com una mena
de pont on la comunitat catòlica és en precari i les zones
més tranquil·les”, afegeix Cot,
amb l’objectiu de donar informació de la seva situació. L’exposició va lligada a un acte que
la mateixa Fundació va fer algunes setmanes amb la presentació d’un dossier sobre la
llibertat religiosa al món. ||
redacció
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auditori municipal

Un 2019 d’espectacles d’alta volada
Es presenta la programació teatral d’hivern-primavera 2019 i, aquest divendres, es posen a la venda els abonaments

Marina Antúnez

La regidoria de Cultura ha presentat les
propostes teatrals i musicals de la temporada hivern-primavera 2019. Aquest
divendres, 14 de desembre, es posen a
la venda els abonaments. Es podran
adquirir al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador.
Hi haurà cinc abonaments diferents,
als preus següents: 8 espectacles per 80
euros, 7 espectacles per 70 €, 6 per 60 €,
5 per 50 € i 4 per 40 €. D’altra banda, les
entrades individuals es podran adquirir
a partir del 7 de gener. En aquest cas, si
es compren anticipadament al web www.
auditoricastellar.cat o al Servei d’Atenció Ciutadana costaran 12 euros, mentre
que, si es compren a la taquilla, el preu
serà de 15 euros.
Cal assenyalar que es manté el preu
de 12 euros per espectacle per als majors
de 65 anys i per als menors de 25 anys
que comprin les entrades a la taquilla.
També es mantindrà una tarifa especial per a grups de 10 o més persones.
Aquestes poden adquirir les entrades a
partir del 7 de gener per un preu de 10
euros cada entrada. En aquest cas, cal
contactar amb la Regidoria de Cultura,
que explicarà com fer la reserva i el pagament (cultura@castellarvalles.cat i
93 714 40 40).
Aquest divendres 14 també es posen
a la venda les entrades pels espectacles
familiars a la web www.auditoricastellar.
cat. Per aquests espectacles no hi ha abonaments. Cada entrada té un preu de 6
euros, tot i que si la compra es fa de forma
anticipada en costarà 5. Les famílies nombroses o monoparentals que presentin el
carnet acreditatiu podran comprar les
entrades a 4 euros, si fan la compra a taquilla o de manera anticipada al Servei
d’Atenció Ciutadana.

‘Terra baixa i Lluís Homar’, una producció de Temporada Alta i Lluís Homar, es podrà veure el 27 d’abril. || cedida

8
PROPOSTES

teatrals i
musicals per
adults i 4 per
famílies

espectacles familiars

espectacles per a adults

Dissabte, 19 de gener, a les 20.30 hores,
s’ha programat Solitudes, de Kulunka Teatro. Es tracta d’un teatre de màscares
sense paraules que ha estat guardonat
com a millor espectacle de teatre i millor

Composició Musical per a Espectacle Escènic als Premis Max 2018.
Dissabte, 2 de febrer, arriba Step UP,
d’Aupa Quartet, un concert que, sense renunciar a la música clàssica, es passeja
per diferents ritmes del groove, el jazz,
el rock i el latin, a través de composicions pròpies de la formació.
Divendres, 22 de febrer, Bruno
Oro revisita l’Auditori Municipal amb
Immortal, una comèdia dramàtica futurista on Oro es desdobla en multitud
de personatges.
Diumenge, 3 de març, Flyhard Produccions, Slaa Flyhard i Vania Produccions porten a l’escenari de la Sala de Petit
Format de l’Ateneu La noia de la làmpada,
una proposta que dona veu a les dones
que viuen la maternitat i l’embaràs amb
pors, dubtes, ràbia, culpabilitat i, a vegades, fins i tot amb una tristesa absoluta.
Marc Parrot actua dissabte 23 amb Refugi, un concert a la iurta, un espectacle
íntim i personal, amb la direcció escènica de Los Galindos.
El 29 de març es podrà veure El
chico de la última fila, de Sala Beckett Obrador Internacional de Dramatúrgia.
Amb Sergi López, Míriam Iscla, David
Bagés, Anna Ycobalzeta, Guillem Barbosa i Arnau Comas.
Dissabte 27 d’abril, l’Auditori Miquel Pont acull Terra baixa i Lluís Homar,
de Temporada Alta i Lluís Homar, una
versió del clàssic d’àngel Guimerà dirigida per Pau Miró. Dissabte 11 de maig,
clou la temporada Ovelles, de Flyhard
Produccions SL, amb Biel Duran, Albert Triol i Sara Espígul.

Marc Parrot presenta ‘Refugi, un concert a la iurta’, el dissabte 23 de març. || cedida

Les propostes familiars s’han programat, com és habitual, pels diumenges a
les 12 hores. Diumenge 10 de febrer, Teatre al Detall amb l’acompanyament musical de La Tresca i la Verdesca presenten La nena dels pardals. Diumenge 3 es
podrà veure Adeu Peter Pan, de Festuc
Teatre. Diumenge 7 d’abril, Loops, d’Engruna Teatre, i diumenge 5 de maig, Hi ha
res més avorrit que ser una princesa rosa?,
de Mosica Mix.
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espectacles familiars

calissó d’en roca | biblioteca

Bufanúvols protagonitza els contes de desembre
L’Hora del Conte
Infantil clou la
temporada 2018

La companyia Bufanúvols protagonitza
l’Hora del Conte Infantil de la Biblioteca, que tindrà lloc, aquest desembre, al Calissó d’en Roca. L’activitat
s’ha programat per dissabte, 15 de
desembre, a les 11.30 hores.
L’espectacle que proposa Bufanúvols es diu El país del silenci i és un
conte pedagògic en el qual un pastor
que viu a les muntanyes, en un entorn
silenciós, de pau i vida en harmonia
amb la natura, s’acosta a la vida urbana per donar fe del silenci i de la
convivència i la relació d’amistat que

té amb els animals que viuen al seu
voltant. El pastor ens ensenyarà com
parla amb els animals a través del so
i de la música que produeix amb els
instruments construïts amb canyes
i fustes del bosc.
A l’espectacle de Bufanúvols,
els infants aprendran a conèixer diferents instruments de la família de
vent fusta (flautes barroques: sopranino, soprano, contralt i tenor; clarinet i saxofon soprano), de corda
(guitarra espanyola i acústica americana) i de percussió (xinxines, picarols, maraques i esquellot).
També reconeixeran el diapasó -l’instrument utilitzat per fixar
l’altura del so -, a través del joc d’escoltar el silenci, i aprendran l’Himne de Sant Joan de Guido d’Arezzo,
que dona nom a les notes de l’escala
musical. || m. antúnez

Carmina Mas i Pau Tarruell, de la companyia Bufanúvols, actuaran dissabte al Calissó d’en Roca. || cedida

música | concerts

Audicions de Nadal de les escoles de música
Torre Balada,
Artcàdia i Espaiart
mostren la feina feta
aquest trimestre

Marina Antúnez

Les escoles de música de Castellar
han previst diverses actuacions musicals dels seus alumnes per mostrar en públic la feina feta durant
aquest primer trimestre de curs i, a
més, per acompanyar el Nadal amb
un ambient musical.
L’Escola Municipal de Música
Torre Balada ha programat diverses
audicions durant el mes de desembre. L’Artcàdia, centre de formació

i creació artística, ha programat diverses audicions de Nadal que s’inicien aquest cap de setmana i que
s’allargaran fins a finals de desembre.
Dilluns 17, a les 19 hores, a la
mateixa escola de música. També
dimarts 18, a les 19 hores, i dijous
20, a les 19 h.
audicions d’artcàdia

Aquest dissabte, 15 de desembre, a
les 20 hores, s’ha previst un concert
de “Combos per Nadal” amb diferents grups de combos moderns de
l’escola Artcàdia. Oferiran un concert
amb una varietat de temes i estils que
amenitzaran la vetllada.
D’altra banda, algunes aules
d’instrument de l’escola oferiran
aquests dies prenadalencs diverses
audicions amb els seus alumnes. L’entrada és gratuïta i es realitzaran a la
mateixa escola Artcàdia. Dilluns 17,

a les 18.30 h, s’han previst les audicions de trompeta i, a les 19.30 h, les de
bateria. També dilluns es farà l’audició de guitarra, a les 19 h. Dimarts 18
es faran audicions de guitarra a les
17.30 h i a les 19 h. També hi haurà audicions de piano i cant, a les 18 h i a
les 19.30 h. Dimecres 19 hi haurà audició de piano i cant, a les 18 h.
Dimarts 18 s’ha programat un
concert de violins d’Artcàdia a les
18.15 h, a la Capella de Montserrat,
un acte gratuït. Un altre concert és
el que s’ha programat pel dia 22 , a
les 12 h, a l’Auditori Municipal Miquel Pont. El preu és de 3 euros i les
entrades s’han d’adquirir a l’escola.
Es tracta d’un concert protagonitzat per nens i nenes que participen en diferents formacions musicals
i instrumentals que donaran el tret de
sortida a les festes de Nadal. Les formacions participants en aquest con-

cert seran l’Orquestra “Petits Músics”, l’Orquestra Infantil Artcàdia,
el Conjunt de Guitarres i Pianos i el
Cor de Nens i Nenes “Petits Músics”.
A més, Artcàdia prepara tallers
artístics de Nadal. Un taller en família pel dissabte 29 al matí. A les 10.30
h, per a infants de 4 a 6 anys, i a les
11.45 h, per a infants de 0 a 3 anys. A la
tarda, s’ha previst un taller creatiu de
Nadal per a infants de 7 a 11 anys, que
començarà a les 17 h. Les places són
limitades i les inscripcions es poden
fer a artcadia.info@gmail.com.
espaiart, escola d’arts escèniques
Ha programat unes audicions de
Nadal dissabte 15, a les 18 hores, a
l’església de Sant Feliu del Racó. Enguany, les audicions vindran marcades, inevitablement, per la pèrdua de
mossèn Villarino. “Va ser un gran
amic d’Espaiart, amant de la mú-

sica i protector dels infants, que
ens va obrir les portes d’una església que es va convertir en la casa
de tothom”, diuen des d’Espaiart.
L’audició passarà per tres moments diferenciats relacionats amb el
Nadal: d’una banda, els alumnes més
petits interpretaran una cantata inspirada en la història del Trencanous i
es comptarà amb la interpretació de
les actrius Júlia Ribes i Cristina Lozano. D’altra banda, hi haurà la interpretació musical a càrrec d’alguns dels
alumnes d’instrument d’Espaiart i de
l’orquestra de corda “Arquet”, dirigida
per Juan Carlos Mansilla. I els alumnes de teatre musical oferiran una representació d’Els Pastorets.
Diumenge 23, a les 12 h, Espaiart ha organitzat un concert de les
Corals Musicorum: Conte de Nadal,
de Charles Dickens, a l’església de
Sant Feliu del Racó.

20

DEL 14 AL 20 DE desembre DE 2018

cultura

cinema

CEC | projecció

DocsBarcelona del Mes | cinema

“El documental explica els
3 primers 8.000 que he fet”

La gentrificació de la
Xina en documental

ENTREVISTA
SERGI MINGOTE
Alpinista
Aquest divendres, a les 20.30 hores,
el Centre Excursionista de Castellar
projecta ‘K2, + Broad Peak + Manaslu,
72 dies al límit’, de Sergi Mingote, que
presentarà en persona el documental

Marina Antúnez

· Com neix ‘K2 + Broad Peak +
Manaslu, 72 dies al límit’?

Sergi Mingote, alpinista. Divendres visita el Centre Excursionista Castellar. || cedida

Neix en el moment en què torno a
l’alta muntanya en motiu d’un projecte social d’inclusió mitjançant
l’esport que estem tirant endavant.
Vull afegir-hi un granet de sorra.

altres persones el seu Everest pot
ser poder caminar, aconseguir una
feina o acabar una carrera.

· Quina mena de projectes?
Són projectes socials que utilitzen
l’esport per generar inclusió. Ens
vam plantejar pujar les tres muntanyes més altes del món: K2, Broad
Peak i Manaslu. El documental explica es primers tres 8.000 que he
fet, en 72 dies. Volem fer arribar el
missatge que les limitacions només
les tenim als nostres caps. Qualsevol, si es proposa tirar endavant
qualsevol projecte amb il·lusió, esforç i sacrifici, n’és capaç. Al documental s’explica que, pel Sergi Mingote, el seu Everest és pujar la muntanya més alta del món, però per

· Com dona forma a tot això, el
documental?

Doncs és un documental molt vivencial. Pràcticament, el film reviu el que
ens ha passat durant els 72 dies d’ascensió als tres cims de més de 8.000
metres, amb tot el que això comporta. Moments durs com quan un company pateix congelacions, moments
de molta alegria i emoció quan fem
cim, moments de neguit quan em
perdo baixant el K2, moments complicats quan apareix una allau, etc.
· A més d’alpinista, també ets
polític. Com es lliga tot plegat?

La vocació de treballar per projectes col·lectius sempre m’ha acompanyat. Haver estat alcalde durant
set anys del meu poble, Parets del
Vallès, ha estat una experiència increïble. També penso que tots els
projectes han de tenir un inici i un
final. He estat alcalde durant dues
legislatures, un temps suficient.
Ara, segueixo col·laborant amb el
meu municipi però des d’un punt
de vista més social, col·laborant en
fundacions, etc.

Last days in Shibati és el documental que es projecta al DocsBarcelona
del Mes d’aquest desembre. La cinta és francesa i s’emetrà en xinès,
subtitulada en català. La cinta està dirigida per Hendrick Dusollier i
retrata la vida de l’última barriada històrica que queda a la gran ciutat
xinesa de Chongquing. Els estrets carrers de Shibati són els testimonis
de la Xina més tradicional i històrica que està a punt de desaparèixer.
Dos personatges entranyables, el nen Zhou Hong i la senyora Xue Lian
han de marxar de la ciutat, ja que aviat serà destruïda per construir
un nou barri. Estan obligats a abandonar el que ha estat casa seva fins
aleshores per anar a viure a una altra zona de la ciutat.
La destrucció de les antigues barriades a la Xina és un reflex de
les polítiques ubanístiques, socials i culturals d’un país on el que és
vell, tradicional i històric ha de donar pas a el que és nou, contemporani i sense ànima. Last days in Shibati és una reflexió sobre la canviant
Xina contemporània que, a poc a poc, va deixant enrere la seva història i el seu llegat. Cases tradicionals a tocar de grans torres d’habitatges, petits carruatges que es creuen amb l’últim model de Mercedes,
etc. Travessant un carrer pots passar d’una època a una altra. La gentrificació pren moltes formes, i aquesta n’és una.
El director H. Dusollier és llicenciat en Història a la Sorbona i
en Belles Arts a París, va realitzar el seu primer documental Obras
l’any 2005, una proposta tècnica i artística que va ser seleccionada a
Locarno, nominada al premi César, SCAM i que es va convertir en el
curtmetratge més premiat de l’any en festivals internacionals. || m. a.

· Ser mediàtic t’ajuda a aconseguir objectius solidaris?

Evidentment, tenir imatge et dona
la possibilitat de fer d’ambaixador
d’alguns projectes inclusius que em
motiven molt, i tot suma.

Fotograma de ‘Last days in Shibati’, el DocsBarcelona de desembre || cedida
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cec | pujada del pessebre

can font i ca n’avellaneda | activitat

Matinal nadalenca a la Castellassa

El tió de Nadal va ser
protagonista a Castellar Vell

La 53a Pujada del
Pessebre a la Castellassa va tenir lloc
aquest diumenge

Els escaladors del CEC inicien la pujada del pessebre al cim de la Castellassa. || m. a.

Diumenge dia 9 es va celebrar la
53a edició de la Pujada del Pessebre a la Castellassa de Can Torras.
Impulsada des del Centre Excursionista de Castellar, aquest dia es
porta el pessebre fins al capdamunt
del cim d’aquesta roca del parc natural de Sant Llorenç del Munt.
L’ascensió del pessebre és
possible gràcies al grup d’escaladors del CEC, que el fiquen en una
motxilla amb solera, propietat de
Josep Sors,i que ha estat emprada
per aquest delicat transport des
de fa moltíssims anys. L’escultura pessebrista, feta amb fusta, és
una obra de l’artista i pessebrista
castellarenc Josep Llinares.
Els assistents a la pujada
del pessebre van cantar Nadales
i van menjar torrons. Els petits
van fer cagar el tió. Cap a quarts
d’una, tothom va refer el camí de
tornada cap a casa || m. antúnez

Dissabte al matí es va dur a terme l’activitat del Tió Màgic organitzada
per l’Associació de Veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda. Enguany, hi va
haver 65 inscrits, el que suposa una davallada d’uns 40 infants respecte
l’any passat. “Atribuïm el descens al fet que fos pont i que la difusió de
cartells es va fer molt a última hora”, diu Roser Gabarró, presidenta de
l’Associació de Veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda. Amb tot, la valoració
és positiva, ja que l’activitat va agradar molt i tot va anar segons el previst.
A l’esplanada de Castellar Vell “vam servir xocolata amb melindros
per a tots els participants”. Un follet i un grup de fades van saludar els
infants. Es van recollir herbes per fer una poció màgica i “es va donar
un tió per a cada infant”. A l’interior de l’ermita de Castellar Vell es va
fer la segona part de la història. “Ja hi havia tots els tions esperant els
nens”, diu Gabarró. El follet i les fades van fer una actuació, explicant
coses màgiques i cantant algunes cançons. || m. a.

Els infants escolten les històries a l’interior de l’ermita de Castellar Vell. || cedida
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agenda

DEL 10 AL 16 DE març DE 2017

14 al 23 de desembre de 2018

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

DIVENDRES 14

DIUMENGE 16

DIMECRES 19

DIUMENGE 23

16 h - PROPOSTA
Tastet de futbol sala
Pavelló Joaquim Blume
Organització: Comissió d’atenció a
persones amb discapacitat

De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Donació de sang
Plaça d’El Mirador
Organització: Banc de Sang i Teixits

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

12 h - MÚSICA
Concert de les Corals Musicorum:
Conte de Nadal, de Charles Dickens
Església de Sant Feliu del Racó
Org.: Església de Sant Feliu del Racó
i Espaiart, escola d’arts escèniques

20 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes:
Last days in Shibati
Auditori Municipal
Organització: CCCV, Cal Gorina,
L’Aula
20.30 h - PROJECCIÓ
Projecció de K2 + Broad Peak +
Manaslu, 72 dies al límit,
Presentació a càrrec de Sergi
Mingote
Local del CEC
Organització: Centre Excursionista
de Castellar

De 10 a 14 h - PROPOSTA
Castellar amb La Marató de TV3
Pl. d’El Mirador
Organització: Entitats de Castellar i
Ajuntament
De 10 a 19 h - FIRA
Fira de Nadal
C. de Sala Boadella,
c. de l’Hospital i c. Major
Organització: Comerç Castellar

DISSABTE 15

De 10 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h PROPOSTA
Escape Room
“Excuses o separes?”
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ajuntament i
Consorci per a la gestió de residus
del Vallès

11.30 h - INFANTIL
Hora del Conte Infantil, amb la
Cia. Bufanúvols
Calissó d’en Roca
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort

D’11 a 13 h - PROPOSTA
Classe magistral de zumba
Activitat per la Marató de TV3
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació Zumberes
de Castellar Occidental

D’11.30 a 13.30 h - INFANTIL
Juguem en família:
intercanvi de joguines
Ludoteca Municipal
Organització: Ludoteca Municipal
Les Tres Moreres

12 h i 16.30 h - CINEMA
Christopher Robin
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

17.45 h - BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18 h - TEATRE
El rei lleó
Auditori Municipal
Organització: Comissió d’atenció a
persones amb discapacitat
18 h - MÚSICA
Audicions de Nadal d’Espaiart
Església de Sant Feliu del Racó
Organització: Espaiart, escola
d’arts escèniques
20 h - MÚSICA
Concert:
Combos moderns per Nadal
El Calissó d’en Roca
Organització: Artcàdia, centre de
formació artística

DIJOUS 20
20.30 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre ‘Oriol
Junqueras. Fins que siguem lliures’, de Sergi Sol
A càrrec de l’autor Sergi Sol i Rafa
Homet
La Centraleta
Organització: La Centraleta

18.30 h - MÚSICA
Concert del Cor Sant Esteve i la
Coral Xiribec
Parròquia de Sant Esteve
Organització: Cor Sant Esteve i
Coral Xiribec

DIVENDRES 21

18 h - PROPOSTA
Missa del “pollet”
Església de Sant Esteve
Org.: Parròquia de Sant Esteve

19 h - MÚSICA
Concert de Nadal amb Marta
Brucart i M. Davis
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Marta Brucart i M.
Davis
De 20 a 22 h - MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

18.45 h - CINEMA
Les distàncies
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

21 h - TEATRE
“Les noies de Mossbank Road”
Bitò i La Villarroel
Auditori Miquel Pont
Organització: Auditori Municipal

DILLUNS 17

DISSABTE 22

De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

Matí - MÀGIA
Espectacle de màgia pels carrers
Carrers de la vila
Organització: Comerç Castellar

18.15 h - MÚSICA
Concert de violins
Capella de Montserrat
Organització: Artcàdia
20 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre ‘A les ciutats amagades’, a càrrec de l’autora, Natàlia Cerezo, i de Josep
Lluís Badal
La Centraleta
Organització: La Centraleta

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

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

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

DIMARTS 18

De 12 a 14 h - INAUGURACIÓ
Exposició de Pessebres de Sant
Feliu del Racó
Ca la Pepeta (pl. Dr. Puig, 2)
Organització: Associació
Pessebrista de Sant Feliu del Racó

D’11 a 14 h - PROPOSTA
L’Ambaixador dels Reis al Mercat
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal
12 h - MÚSICA
Concert: Musiquem el Nadal
Auditori Municipal
Organització: Artcàdia
19 h - PROPOSTA
25a Plantada del Pessebre a la
Casa de la Vila
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Colònies i Esplai
Xiribec
22.30 h - BALL
Nit de ball amb Bumeran
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot
Ballant

De 19 a 20.30 h - PROPOSTA
Pessebre Vivent de
Sant Feliu del Racó
Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre Vivent de
Sant Feliu del Racó
19 h - PROPOSTA
Quinto de la Penya Solera
Local de la Penya Solera
Barcelonista
Organització: Penya Solera
Barcelonista
23.59 h - PROPOSTA
Missa del gall
Església de Sant Esteve
Org.: Parròquia de Sant Esteve
EXPOSICIONS
Nadal al món - Decora el nostre
arbre i coneix com es celebra el
Nadal a altres llocs
Del 17 de desembre 2018 al 7 de
gener 2019, de 10 h a 20 h
Espai Sales d’El Mirador
Organització: Ajuntament
Exposició de Pessebres de Sant
Feliu del Racó
Inauguració 23 de desembre.
Organització: Associació
Pessebrista de Sant Feliu del Racó
68a Exposició de Pessebres del
Grup Pessebrista de Castellar
Fins al 3 de febrer. Consulta els horaris a www.pessebrescastellar.cat
“La llibertat religiosa al món.
Cristians perseguits per la seva fe
al segle XXI”
Del 21 de desembre al 7 de gener
Església de Sant Esteve
Organització: Fundació Ajuda a l’Església Necessitada
Hi col·labora: Parròquia de Sant
Esteve
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“

”

penúltima

A mesura que la comunicació de masses arriba a més persones, menys es comuniquen les unes amb les altres

Marya Mannes

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 14
DISSABTE 15
DIUMENGE 16
DILLUNS 17
DIMARTS 18
DIMECRES 19
DIJOUS 20
DIVENDRES 21
DISSABTE 22
DIUMENGE 23

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

EUROPA
CASTELLAR
CASTELLAR
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
VILÀ
EUROPA
YANGÜELA

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

DEFUNCIONS
Antonio Sánchez Garcia
72 anys · 07/12/2018

Dona vida a les
ulleres antigues

Font de la Riera, Sant Feliu del Racó, juliol de 1960
Un bon estol de gent a la popular font, arran del Ripoll. El grupet més nombrós és a dalt, a la font.
Un home, una dona i una noieta mullant-se els peus a l’aigua mansa de la vora del riu i un home
amb una garrafa comença a caminar per la bona passera de pilons de ciment que hi havia per
aquells anys per travessar cap a la riba esquerra. Per sobre del seu cap, el tub metàl·lic penjat
fins a l’altre cantó per carregar l’aigua que portaven a vendre a Sabadell amb camions petits. ||
fons: Maria Soldevila Saladich || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@garrimo
Belchite Viejo

@arnaucabeza
Porta

@jonasribo
Bosc de la Grevolosa

Quan s’aproximen les dates més màgiques
de l’any, en què estrenem, regalem, i fins i tot
arribem a llençar, aturem-nos i pensem si altres poden fer ús d’allò que ja no necessitem.
Si per Nadal et regalen ulleres noves, no llencis les velles! Altres persones, amb menys recursos, les podran reutilitzar.
Des d’Optimón Òptics col·laborem des de fa
molts anys amb l’ONG Òptics pel Món en el
projecte “Ulleres Solidàries”. Des del nostre
establiment (i altres que col·laboren amb el
projecte) es recullen ulleres amb lents que les
persones ja no necessiten i s’envien a la universitat d’Òptica i Optometria de Terrassa.
Una vegada allà, després de netejar i organitzar tot el material, s’especifica la graduació,
el tipus de lents, i s’envia a països amb menys
recursos. Amb totes aquestes ulleres que tornen a ser aptes per ser reutilitzades, un grup
d’òptics-optometristes es desplacen aquests
països i munten una consulta on es realitzen
exàmens visuals al major nombre de persones
possible. En cas de detectar qualsevol anomalia refractiva, l’equip determina la prescripció
adequada per a cada pacient i els lliuren les
ulleres de manera totalment gratuïta.
Aquest Nadal, dona vida a les teves ulleres.
Regala la opció de veure-hi arreu del món.

Mercè Lloret Boadella
84 anys · 09/12/2018

Optimón Òptics
Passeig, 36 · T| 93 714 22 88
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la contra
cedida

Emily Frutos Krueger
Ballarina al Mankato Ballet Company

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Positiva
Un defecte que no pots dominar?
Menjo molt lentament
Una persona que admires?
Els meus pares
Quin plat t’agrada més?
Croquetes
La teva paraula preferida
Hola
Una peça de ballet per ballar?
Ball de les flors (Trencanous)
Un viatge?
Universal Studios (Florida)
Un músic?
Imagine Dragons
Una pel·lícula?
‘El Gran Showman’
Un llibre?
Harry Potter
Un comiat?
Adéu! o bye!

”Per ser ballarina

has de tenir una
resistència increïble

“

Fa tres anys que va marxar de Castellar per viure als
Estats Units. Amb només 14 anys, l’Emily estrena demà
l’obra ‘El Trencanous’, al teatre de Minnesota State
University. És creativa, divertida i li agraden ‘les mates’
Cristina Domene

· Des de quan practiques ballet?

Vaig a classe de ballet des de ben petita. Tenia 3 anys.
· T’ho prens com una afició o
t’agradaria dedicar-t’hi professionalment?

Encara no ho sé, de moment només
és una afició.
· Quantes hores a la setmana has
de practicar?

Depèn de la setmana, però mes o
menys 17 hores.
· El ballet és una disciplina molt
sacrificada?

Sí, per fer el que fem cada setmana has d’estimar el ballet. No tinc
temps per fer cap altre esport o activitat, només tinc temps per fer ballet i els deures.

· Quines habilitats ha de tenir una
ballarina de ballet?

Per ser ballarina has de tenir una
resistència increïble, ballem tantes
hores al dia.. Necessites força, és bastant difícil ballar sobre els dits dels
peus. Els profes que tenim de ballet
són bastant estrictes, especialment
ara, quan ens acostem a les funcions.
Durant 33 anys, Mankato Ballet Company, on ballo, ha fet El Trencanous, i
per a ells i per a nosaltres és molt important continuar la tradició. També
cal superar els nervis i l’estrès. Però
quan arribes a l’escenari, tots aquells
sacrificis valen la pena. Quan acabem
de ballar i escoltem els aplaudiments,
sabem que hem fet bé la nostra feina.
· Demà dissabte, 15 de desembre,
fas de protagonista a ‘El Trencanous’. Què significa per a tu?

Significa moltíssim! He passat molt
de temps preparant-me per això. És
molt emocionant, però em començo a

posar una mica nerviosa. Espero que
m’ho passi bé i que el públic gaudeixi
de l’espectacle!
· Quin és el teu personatge a l’obra
‘El Trencanous’?

Interpreto la protagonista, la Clara.
És la filla petita d’una família a qui
l’oncle regala un soldadet trencanous de fusta.

aconseguir un dels paper de l’obra.
Hi havia altres trenta-tres nenes que
hi optaven, i que també els hi podia
haver tocat.
· Durant 10 anys, però, vas viure
a Castellar del Vallès.

Sí, vaig marxar de Castellar amb 11
anys, ja fa tres anys que ens vam traslladar a Mankato (Minnesota), perquè la meva mare és d’aquí.

· De què tracta aquesta peça?

Quan li regalen el trencanous, els germans es riuen d’ella perquè li diuen
que és una joguina vella. Llavors li
trenquen. Aquella nit la Clara està
trista i com no pot dormir va a buscar el seu trencanous, que pren mida
humana, es converteix en un príncep
i la porta a un món de caramels. És
un clàssic de Nadal.
· Ha estat molt difícil aconseguir
aquest paper?

Sí, vaig haver de fer una audició per

· On estudiaves a la vila?

Vaig anar a l’escola de FEDAC-La Immaculada des del 2009 fins al 2015.
Vaig estudiar els cursos de 1er a 6è i
encara hi tinc amics. També vaig fer
natació sincronitzada al SIGE. Avui
dia és bastant fàcil comunicar-me
amb ells gràcies al mòbil.
· Durant la teva estada a La Immaculada vas ser la primera representant per a Castellar del
Consell Nacional d’Infants i Ado-

lescents de Catalunya. Què va significar per a tu?

Vaig poder fer servir la meva veu
per fer canvis positius a la comunitat. Això era molt especial per a
mi. A més, vaig poder parlar amb
Artur Mas.
· Quines diferències trobes entre
viure a Castellar i a Mankato?

Una gran diferència que noto és la
quantitat de gent. Per exemple, la
meva classe era d’uns 30 estudiants
i tenia totes les classes amb ells. A
Mankato tinc 7 classes al dia amb 30
nens diferents a cada classe.
· Què és el que més t’agradava de
Castellar del Vallès?

El fet de ser un poble petit quasi tothom es coneix i això permet que quan
vas pel carrer pots parlar amb la gent.
De vegades Mankato pot resultar
massa gran, hi ha llocs de Mankato
que segur que encara no hi he estat.

