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Suport al manifest 
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connectar amb la C-58
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Arbre de Nadal de Sant Feliu amb desitjos de veïns i veïnes, una tradició que ha entrat amb força a la celebració del Nadal els darrers anys. || q. pascual

Nadal ple 
de desitjos
El Pessebre Vivent de Sant Feliu, 
Els Pastorets Xiribec i Xiripiga i el 
concert de corals tornen per Nadal 
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el tema de la setmana solidaritat

Bona resposta local a La Marató de TV3

Al llarg d’aquest diumenge, la vintena 
d’entitats castellarenques que van oferir 
activitats per recaptar fons per La Ma·
rató de TV3, aquest any enfocada a llui·
tar contra el càncer, van aconseguir 4.155 
euros. A Catalunya, d’altra banda, aques·
ta edició de la campanya solidària va ar·
ribar a una xifra rècord, 10.715.430 euros.

La jornada castellarenca de La Ma·
rató es va concentrar a la plaça d’El Mi·
rador, durant el matí. Després que l’any 
passat no se celebrés, la manera de recap·
tar fons d’aquesta edició va ser a través 
d’una polsera, amb un preu de 2 euros, 
que servia per poder participar en les ac·
tivitats proposades per associacions i col·
lectius. “Vam pensar que seria un siste-
ma fàcil per a tothom. Buscàvem una 
recaptació que fos molt popular, que a 
la gent no li fos complicat participar”, 
explica Rafael Serra, president del Cen·
tre Excursionista de Castellar, entitat or·
ganitzadora de La Marató a Castellar. A 
més, també es va oferir una xocolatada 
amb melindros a 1 euro, “encara que hi 
ha gent que dona més, com 5 euros”, 
explica Emilia Bravo, una de les volun·
tàries també del CEC.

Com a reclam per assistir a la jor·
nada, la programació va incloure dues 
actuacions musicals, la de Lòxias i The 
Kings Kiss. Les entitats, per altra banda, 

 Guillem plans

van oferir tastets d’esport, tallers o exhi·
bicions. A més del CEC, va participar·hi 
l’ETC, els Capgirats, els Ball de Bastons, 
el Ball de Gitanes, Colònies i Esplai Xi·
ribec, l’Hoquei Club Castellar, el Club 
Bàsquet Castellar, el Club Atlètic Cas·
tellar, els Bombers Voluntaris, l’ADF, el 
Club d’Escacs Castellar, l’escola El Sol i 
la Lluna, el Grup Pessebrista i l’Associa·
ció Zumberes. Al mateix temps, el Banc 
de Sang va instal·lar un autobús per a 
la campanya de donació d’aquestes fes·
tes. “El més important és que un bon 
grup d’entitats són capaces de mobi-
litzar gent. Vam ser capaços d’agluti-
nar un esforç i fer una cosa molt boni-
ca”, considera Serra, que era la primera 
vegada que organitzava una campanya 
d’aquesta magnitud.

Les activitats de 
les entitats locals 
recapten 4.155 euros a 
La Marató de TV3 per 
lluitar contra el càncer

van fer possible 
La Marató a 

Castellar

ENTITATS

20

Dos moments de la matinal dedicada a La Marató de TV3, diumenge passat. || q.pascual

Diumenge va començar amb una mica de 
neguit a causa del temps, ja que totes les 
activitats eren a l’aire lliure. Des de l’orga·
nització, admeten, tenien “una mica de 
nervis”. Tot i això, el dia va sortir rodó: 
“La gent, sobretot els nens petits, a qui 
les activitats anaven orientades, van 
poder gaudir d’una bona jornada”, ex·
pressen. És per això que volen agrair a 
totes les persones que van fer possible 
viure aquesta campanya a Castellar, a 
més de l’Ajuntament, “per fer una em-
penta a aquest objectiu, la lluita con-
tra el càncer”. 
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nadalcomerç

Capricis i requeriments per a
les festes, a la Fira de Nadal

Acabats en 8 i en 6, els 
dècims més demanats 

Si la penjada de llums al carrer és un 
símptoma que les festes són a prop, i 
ja fa una quinzena de dies que Caste·
llar va col·locar el seu lluminós arbre 
enmig de la plaça del Mercat, només 
faltava la Fira de Nadal. Aquest diu·
menge, gairebé una cinquantena de 
comerciants, autònoms, artesans, 
entitats i associacions van desafi·
ar la temptativa de mal temps per 
omplir els carrers Sala Boadella, 
Hospital i Major.

Durant el matí i fins al vespre, 
centenars de persones van passejar 
pel centre de la vila i van tenir l’opor·

Si bé l’any passat les administracions de loteria catalanes van fer públic 
que van notar un lleu descens en la venda de dècims de la Grossa de Nadal, 
enguany la tendència s’ha revertit.  El ritme de venda de números i par·
ticipacions s’ha animat. Tothom vol endur·se a casa un bocí d’il·lusió, un 
passaport que per a cadascú representa un viatge diferent. 

A Castellar del Vallès també s’ha notat aquest repunt d’activitat. “La 
tendència és una mica millor. L’any passat hi havia molt rebombori 
polític”, apunta Mercè Urpí, responsable de l’Administració número 1 de 
la vila. Amb més de trenta anys d’experiència, des del seu punt de venda 
al carrer Sant Pere Ullastre, Urpí assegura que els castellarencs sempre 
demanen dècims acabats en 13 i en 69. Aquest 2018, però, “s’estan dema-
nant molts acabats en 6 i en 8”. 

En aquest sentit, la responsable de l’Administració reconeix que la su·
perstició és un factor que determina alguns compradors a l’hora de triar but·
lleta. “Sempre hi ha clients que demanen números especials per algun 
motiu concret, com ara aniversaris o dates de naixement. Si no tenim 
el número, el busquem o bé els facilitem on trobar-lo”, explica Urpí. 

D’altra banda, quant a la Grossa de Cap d’Any, Urpí apunta que cada 
sorteig “té un públic diferent. El de Nadal és especial, és una tradició”. 
Per tant, no es produeix un sorpasso de la loteria catalana amb la Grossa 
de Nadal, sinó un escenari de convivència.

Ara bé, des de l’estanc Califòrnia, un dels punts de venda de la Gros·
sa de Cap d’Any des que es va crear, apunten que es nota un increment de 
vendes aquest mes, però que un cop passa el sorteig del 22 de desembre, 
és el moment de màxima afluència dels compradors. Com en el cas de la 
Grossa de Nadal, els responsables de l’estanc asseguren que s’hi apropen 
molts vilatans amb peticions concretes. “Ara és molt més fàcil fer but-
lletes a demanda. Si vols un número concret, el comprem a través del 
portal web i l’imprimim aquí mateix”, detallen .

En canvi, a l’Administració número 1 les cues seran a partir d’ara el 
pa de cada dia.  Hi ha molts compradors que esgoten fins l’últim moment 
però, tard o d’hora, tothom pica i s’emporta un dècim a casa.  || r.gómez 

Diumenge passat, una cinquantena de paradetes de comerciants
 i associacions van omplir el centre de Castellar per animar les compres

 Guillem plans tunitat de badar entre diferents pa·
rades, que oferien tot tipus de pro·
ductes de les botigues de Castellar. 
Una oportunitat per inspirar·se de 
cara als pròxims dies o per, directa·
ment, comprar regals amb antelació. 
La vila va demostrar que no cal mar·
xar fora per satisfer requeriments i 
capricis del Nadal.

L’ambient, durant les prime·
res hores, va estar una mica ensopit 
pel fred i el plugim intermitent. Tot 
i això, a mesura que el matí avança·
va, els castellarencs van anar om·
plint els carrers, atrets també per 
la celebració de la campanya solidà·
ria La Marató de TV3, instal·lada a 
la plaça del Mirador.  

CoMErç | FIRA DE NADAL TrADICIó | LoTERIA

A més, les parades de la Fira 
de Nadal, algunes molt ben ambi·
entades, van estar acompanyades 
de moltes activitats, com per exem·
ple exhibicions de màgia, actuacions 
musicals, un berenar de xocolata amb 
melindros, sortejos, tallers i el Caga 
Tió Gegant, disposat a obeir les gar·
rotades dels infants.

 Respecte a l’any passat, Toni 
Santos, president de l’Associació de 
Comerç, afirma que hi ha hagut més 
l’afluència de gent, sobretot a partir 
del migdia i durant les nombroses ac·
tivitats que es van dur a terme. D’al·
tra banda, tenint en compte l’ambient, 
considera que la valoració global de 
la fira és molt positiva.  

El Tió Gegant va ser l’activitat amb més èxit entre els infants de la Fira de Nadal. || q. pascual

Els castellarencs esgoten fins l’últim moment per comprar loteria.  || F.muñoz
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política

Bet Tena (Decidim) va presentar la seva renúncia en el ple de desembre. || r. gómez

Suport del ple al manifest  per enllaçar amb la C-58

L’últim ple de 2018 va ser una sessió 
plena de mocions (fins a set portava 
l’ordre del dia, finalment ERC en va 
retirar una de les 4 que havia presen·
tat) i que va tenir com a fet remarca·
ble el suport més que majoritari del 
ple al manifest promogut per Asem·
ca que demana la connexió directa 
amb la Ronda Oest. En concret, la 
proposta va ser portada al ple per 
Som de Castellar·PSC i va aconse·
guir el suport d’ERC i PDeCAT·Junts 
per Castellar mentre Decidim hi va 
votar en contra. 

Segons argumentava la moció, 
els últims mesos s’han produït reuni·
ons, tant en l’àmbit polític, com tèc·
nic, entre la Generalitat i els ajun·
taments de Sabadell, Terrassa i 
Castellar del Vallès, per tal de con·
sensuar una alternativa a la situació 
actual. En aquest sentit, el manifest 
demana “a l’Ajuntament de Saba-
dell que trobi els consensos neces-
saris que permetin optar per una 
alternativa i, a la Generalitat de 
Catalunya, que posi els mitjans ne-
cessaris per desencallar la cons-
trucció d’aquesta infraestructu-
ra, tan necessària per a Castellar 
del Vallès, però també per a Saba-
dell”. Des d’ERC es van fer algunes 
consideracions al manifest: el seu 
portaveu, Rafa Homet, va demanar 
que, si s’ha de dissenyar un viaduc·
te per saltar el Ripoll, “s’hauria de 
deixar-ho preparat també per al 
tren i amb carril bici incorporat”. 
També va matisar que el debat actual 
d’infraestructures s’ha de deslligar 

Som de Castellar-PSC, ERC i PDeCAT se sumen a la reclamació dels empresaris de la vila per connectar a una via ràpida

de la ronda Vallès i que cal tenir en 
compte les millores de les connexi·
ons amb Terrassa i Sentmenat. “Cal 
definir una estratègia com a mu-
nicipi de totes les connexions”, va 
dir Homet. En aquesta línia, la porta·
veu de PDeCAt, Bea Garcia, va afegir 
que “es podria estar hores discu-
tint però la realitat és que Caste-
llar necessita imperiosament la 
connexió a una via ràpida”. 

Decidim no es va voler afegir a 
aquest suport. La seva regidora Ita 
Espinosa va apuntar que la seva for·
mació defensa també una connexió 
amb la C·58 “però no condiciona-
da a la ronda Vallès, que és el que 
es desprén de la moció”. En aquest 

sentit, Espinosa va recordar que s’es·
tà esperant al Pla de Mobilitat dels 
Vallesos que està elaborant la Gene·
ralitat: “Siguem bons estrategs i 
trobem l’acord amb Sabadell”, va 
reblar la regidora.

Per part de l’equip de govern, el 
regidor de Planificació, Pepe Gonzá·
lez, va recordar que, ara per ara, “hi 
ha un projecte de desdoblament 
de la B-124 en un calaix esperant la 
connexió amb la ronda Oest”. L’al·
calde, Ignasi Giménez, es va afegir al 
debat per assegurar que “el mani-
fest és molt oportú ja que malau-
radament estem aturats perquè 
no hi ha consens”. També va apun·
tar que “la ronda Vallès és una con-

Suport al manifest d’Asemca per a 
la connexió de Castellar a la ronda 
Nord i la ronda Vallès de Sabadell 

Moció per demanar el compliment i 
desplegament del Decret d’Inclusió                                                         

Suport a la vaga de fam dels 
líders polítics                                                                  

Suport a Carme Forcadell

suport als presos

L’abstenció de l’equip de govern ·que 
té majoria absoluta· va permetre que 
prosperessin dues mocions sobre els 
presos: la promoguda per PDeCAT 
i Decidim de suport a la vaga de fam 
dels líders polítics i la presentada 
per ERC de suport a Carme Forca·
dell pels seus vincles amb Castellar 
del Vallès. En aquest sentit, la moció 
posa sobre la taula una possible vi·
sita a Forcadell a la presó de dones 
de Catllar (Tarragonés).

En canvi, ERC va veure com es 
rebutjava la seva proposta per fer 
millores al Parc de Canyelles i per 
incentivar el consum cultural du·
rant el cicle nadalenc. En el primer 
cas, l’equip de govern va votar·hi en 
contra en considerar que caldria fer 
un projecte a fons amb un calenda·
ri concret que a pocs mesos de les 
eleccions municipals és poc rea·
lista. “Una cosa és canviar qua-
tre llums i una altra fer un parc 
nou”, va argumentar Pepe Gonzá·
lez. Abans, Josep Maria Calaf, havia 
defensat la proposta argumentant 
que el parc de Canyelles “es troba 
en un estat pèsim i cal estudiar 
un nou disseny per potenciar-ho 
i ampliar-ho”.  Sobre la moció del 
cicle nadalenc, el regidor de Cultu·
ra, Aleix Canalís, va apuntar que 
amb les festes ja a sobre la moció 
d’ERC era “extemporània”. De·
cidim i PDeCAT es van abstenir en 
els dos punts. 

Finalment, i dins dels assump·
tes sobrevinguts, es va fer efectiva 
la renúncia de la regidora de Deci·
dim, Bet Tena. 

 J.G.

nexió amb el país que també ens in-
teressa com a municipi”.

L’altre moció promoguda per 
l’equip de govern va tirar endavant per 
consens i demanava “el compliment 
i desplegament del Decret d’Inclu-
sió”, una legislació aprovada l’octubre 
del 2017 [més informació a la pàgina 
5]. Segons va argumentar la regidora 
d’Educació, Antònia Puig, la moció pre·
tén “donar resposta concreta a uns 
dels dèficits que s’estan produint a 
l’escola i també posar-nos al costat 
de les AMPES que ens han fet arri-
bar el seu neguit”. Per part d’ERC, 
Núria Raspall, va felicitar el grup de 
govern per la iniciativa de respondre “a 
les demandes en educació inclusiva”. 

ACorDS prINCIpALS
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actualitateducació inclusiva

La Rat Basterretxea és mare del Pau, 
un nen de cinc anys amb necessitats   
especials que va a l’escola Joan Blan·
quer. La Rat és membre del Consell 
Escolar de l’escola i, en la primera re·
unió de curs,  “el claustre  ens va ma-
nifestar que  aquest any teníem dos 
nens autistes més a l’escola i ens ha-
víen disminuït 10 hores del servei 
de vetllador”. Justament aquest curs 
ha entrat en funcionament el Decret 

“És impossible fer inclusió 
només amb 2 educadores”

rat Basterretxea és mare d’un nen de 5 anys amb necessitats especials. || cedida

Rat Basterretxea és membre del Consell Escolar del Joan Blanquer
L’Ajuntament hi destinarà 30.000 € per cobrir 
les necessitats d’aquest curs de les escoles

150/2017 de l’atenció educativa en un 
marc d’un sistema educatiu inclusiu, 
però no s’ha traduït en més recursos: 
“No només no augmentem” ·diu 
Basterretxea· “sinó que disminu-
ïm quan la necessitat augmenta”. 

El pas següent va ser la reunió 
amb el Consell Escolar Municipal,  i 
“vam veure que el problema amb 
vetlladores era generalitzat”. Per 
exemple, a la unitat de Suport Inten·
siu d’Escolarització Inclusiva (SIEI) 
que hi ha al Joan Blanquer hi ha dues 
educadores per a 10 nens, que estan 

TESTIMoNI | AMPES

distribuïts en vuit grups diferents. 
“Si hem de fer inclusió i els alum-
nes han d’estar dins de l’aula, és 
imposssible amb dues educado-
res”, es lamenta Basterretxea. Com 
fins ara no han arribat recursos “és 
molt difícil fer inclusió perquè o 
els agrupes o tens moltes dificul-
tats per atendre’ls”.

Després de constatar que el pro·
blema d’hores per a personal vetlla·
dor era generalitzat, la Federació 
d’AMPES es va posar en contacte 
amb l’Ajuntament per aconseguir 
un finançament “urgent” ·veure no·
tícia d’aquesta mateixa pàgina·  per 
contractar personal vetllador a par·
tir de gener. Una vegada aconseguit 
el compromís, que ha de cobrir tot el 
que queda de curs, les AMPES volen 
reunir·se amb Serveis Territorials del 
Departament d’Educació per traslla·
dar·los les seves inquietuds.

Per tenir “una bossa per si es 
necessita  fer una aportació a les es-
coles per al curs que ve”, s’està or·
ganitzant de cara a la primavera una 
Marató per a la Diversitat. Dimecres 
es va muntar una comissió i, “a partir 
d’aquí, volem implicar totes les es-
coles del municipi i tota la gent del 
poble, recaptar bastants diners 
i així poder actuar”. Augmentar 
les hores del personal vetllador és el 
primer pas, però “es poden fer més 
coses en logopèdia, dislèxia, proble-
mes de lateralitat o formació”.   

  Jordi rius

L’Ajuntament de Castellar del Va·
llès incrementarà les subvencions 
a les associacions de mares i pares 
d’alumnes en 30.000 euros per tal 
d’ampliar les hores de vetlladors i 
vetlladores per a l’alumnat de les 
escoles de la vila. Es tracta d’una 
mesura d’urgència que s’aplicarà 
aquest mateix curs 2018·2019 i que 
constarà de dos àmbits d’actuació 
diferenciats: d’una banda, 22.000 
euros permetran incrementar la 
dedicació d’aquests professionals 
en horari lectiu, i d’altra banda, els 
8.000 euros restants es destina·
ran a l’atenció en horari de men·
jador escolar.

Malgrat no ser l’administra·
ció competent, l’equip de govern ha 
decidit destinar·hi recursos propis 
pel retard en el desplegament als 
centres d’educació infantil i primà·
ria del Decret 150/2017 de l’atenció 
educativa a l’alumnat en un marc 
d’un sistema educatiu inclusiu. 
Segons explica la regidora d’Edu·
cació, M. Antònia Puig,  la mesura 
arriba “per la voluntat de conti-
nuar sent un poble inclusiu on 
no hi caben les exclusions” i serà 
efectiva el proper mes de gener i 
fins a finals de curs.

Cal remarcar que Castellar 
del Vallès disposa de tres unitats 
de Suport Intensiu d’Escolaritza·
ció Inclusiva (SIEI) –a l’escoles Joan 
Blaquer, El Sol i la Lluna i l’Insti·

tut Puig de la Creu– i que tots els 
centres educatius de la vila comp·
ten amb alumnat amb necessitats 
especials vinculades a diversitats 
funcionals, cognitives i de salut 
que requereixen suport. “Per tant, 
és necessari i urgent que el De-
partament d’Educació desple-
gui aquest decret” afirma Puig.

A finals de novembre l’alcal·
de, Ignasi Giménez, ja va enviar 
cartes als màxims responsables 
dels Serveis Territorials del De·
partament d’Educació de la Ge·
neralitat al Vallès Occidental en 
què s’explicava que s’ha arribat a 
una “situació límit”, segons han 
fet saber les direccions dels cen·
tres educatius i les associacions de 
famílies d’alumnes.  En la missiva 
s’afirma que “ja no n’hi ha prou 
amb la professionalitat i dedica-
ció dels mestres i equips direc-
tius per suplir la manca de re-
cursos econòmics i de personal”.

En aquest mateix sentit, el 
ple de l’Ajuntament va debatre, a 
la sessió ordinària del mes de de·
sembre, celebrada dimarts passat, 
una moció presentada per l’equip 
de govern en què es demana a la 
Generalitat “que apliqui el de-
cret d’inclusió amb les garanti-
es i els recursos necessaris per 
garantir l’accés a l’educació en 
condicions d’equitat i igualtat 
d’oportunitats”. 

Ajut urgent per al 
personal vetllador 

AJuNTAMENT | DECRET D’INCLUSIó
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Dejuni col·lectiu pels presos polítics En Comú Podem Castellar aposta per 
l’autoproducció energètica

Mossèn Txema Cot es fa càrrec de la
parròquia de Sant Feliu del Racó

La secció local de l’ANC i el CDR de 
Castellar han convocat pels dies 22 i 23 
de desembre un dejuni col·lectiu a Cal 
Gorina en solidaritat amb els presos 
polítics Jordi Sànchez, Jordi Turull, 
Joaquim Forn i Josep Rull que esta·
ven en vaga de fam des de l’1 de de·
sembre de 2018 encara que ahir dijous 
van anunciar que la desconvocaven en 
complir·se, segons ells, els objectius 
que s’havien marcat. “Els motius que 
ens han portat a fer aquest dejuni 
col·lectiu és donar suport als presos 
i a les seves famílies, i denunciar la 
falta de democràcia i la falta d’actu-
ació dels polítics, que podrien atu-
rar i canviar aquesta situació tan 
injusta”, detalla Dolors Ruiz, mem·
bre de l’Assemblea de Dones d’ERC 
Castellar  i una de les promotores de 
l’acció reivindicativa. 

Amb aquesta iniciativa, Caste·

Divendres passat al vespre, En Comú Podem Castellar va celebrar una 
primera reunió de treball oberta a la ciutadania dedicada a facilitar l’au·
toproducció o producció domèstica d’electricitat a través de la instal·
lació de plaques fotovoltaiques. Segons un comunicat dels Comuns, 
“l’Ajuntament ha de permetre posar plaques solars a tota la teulada 
i a la façana dels edificis”. En aquest sentit, proposen una modificació  
puntual del POUM que permeti “posar plaques solars al 100% de la 
superfície de les taulades, així com també panells solars a les faça-
nes dels immobles”. L’objectiu és incentivar l’aprofitament de l’energia 
solar tèrmica o fotovoltaica per produir energia elèctrica per al consum 
domèstic “i ser més sobirans energèticament de l’exterior”, mani·
festen en el comunicat. A més, En Comú Podem Castellar veu necessa·
ri  ampliar les bonificacions fiscals per aquest concepte.    || redacció

Aquest diumenge a les 11 h , durant la missa a l’església de Sant Feliu del 
Racó, que estarà presidida pel  bisbe auxiliar del Bisbat de Terrassa, 
Salvador Cristau, que també presentarà mossèn Txema Cot com a nou 
administrador parroquial, després de la mort de mossèn Ramon Villa·
rino el 5 de desembre passat. Per tant, sense deixar el càrrec de rector 
de la parròquia de Sant Esteve, Cot atendrà també la parròquia de Sant 
Feliu del Racó. Això ha obligat a fer un canvi en l’horari de les misses a 
les dues parròquies per a aquestes festes nadalenques. Així, dissabte 22 
a les 20 h es farà missa a la parròquia de Sant Esteve. Diumenge 23, a les 
9.30 h, es farà missa en castellà a Sant Esteve, a les 11 h, aquesta mateixa 
missa, a Sant Feliu del Racó, a les 12.15 h, de nou a Sant Esteve, església 
que també acollirà el concert de Nadal amb les corals Sant Esteve i Xiri·
bec. A les 20 h la missa es farà a la capella de Montserrat. Dilluns 24, la 
vigília de Nadal, a les, 18 h a Sant Esteve es farà la Missa del Pollet, a les 
20.30 h, a Sant Feliu, la Missa del Gall, que a la parròquia de Sant Esteve 
es farà a la mitjanit. El 25 de desembre, dia de Nadal, els serveis seran a 
les 9.30 h (en castellà) i a les 12.15 h a Sant Esteve i a les 11 h a Sant Feliu 
del Racó. Dimecres 26, dia de Sant Esteve, es farà una missa solemne en 
honor del patró de Castellar del Vallès. Finalment, dijous 27 de desem·
bre, a les 19.30 h es farà una missa i concert a càrrec del conjunt Nada·
let.net.   || redacció

Promogut per l’ANC i el CDR, tindrà lloc el  22 i  23 de desembre a Cal Gorina

llar se suma a altres municipis com 
Terrassa, Cornellà o Barcelona, que 
també han impulsat accions de deju·
ni. Segons ha confirmat l’organització, 
prop d’una quinzena de castellarencs 
es sumaran a l’acció reivindicativa. 

Quant a la repercussió de la vaga 
de fam de Sánchez, Turull, Forn i Rull, 
Ruiz reconeix que no s’albira cap canvi 
significatiu a un termini curt. “Les 
perspectives no són bones. Els po-
lítics sembla que no volen posar fil 
a l’agulla. No es fa cas dels recursos 
d’empara. Volem protestar, denun-
ciar que no és una situació normal”, 
lamenta la castellarenca.

Cal Gorina (c/ Centre, 8)  serà 
el punt de trobada per a les perso·
nes que vulguin participar en el de·
juni col·lectiu. L’organització infor·
ma que l’acció començarà el matí 
d’aquest dissabte a partir de les 9, 
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i finalitzarà dilluns 24 a les 9 hores. 
En el marc de les jornades de de·

juni, Cal Gorina acollirà diverses activi·
tats obertes a tota la ciutadania. Així, 
dissabte a les 11 hores hi haurà un ta·
ller de ioga. A les 19 hores tindrà lloc 
una xerrada de Pepe Beunza, un dels 
primers objectors de consciència del 
servei militar. A les 21 hores es farà un 
concert amb el grup Els Collons del 
Pare Rababa. L’endemà, diumenge, a 
les 13 hores l’escriptor David Vila Ros 
presentarà el seu llibre I si expliquem 
un conte?  amb la col·laboració de la il·
lustradora Sílvia Morilla.

Ruiz detalla que el dejuni de 48 
hores es farà sota control mèdic, un 
facultatiu restarà de guàrdia per mo·
nitoritzar els participants. “La gent 
que no vulgui fer el dejuni també hi 
pot participar i donar-nos suport”, 
conclou la castellarenca.    || r.gómez 

Grup de castellarencs que han impulsat el dejuni col·lectiu, en una imatge presa la setmana passada. || cedida
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Aturar·nos, llegir, reflexionar, mirar i 
creuar. Aquestes accions les podrem 
fer, d’aquí a uns mesos, just abans de 
travessar per 25 passos de vianants 
de Castellar. I serà possible gràcies 
a la iniciativa “Castellar, vila de ver·
sos”, que dona continuïtat al projecte 
“Castellar, vila de llibres”. Es tracta 
d’una nova proposta per promoure 
l’interès per la literatura entre la ciu·
tadania i per recordar el valor de l’es·
criptura i la lectura. En aquest sentit, 
la finalitat és incentivar, d’una banda, 
la creativitat literària i el foment de 
la lectura a l’espai públic i, d’altra 
banda, la participació de la ciuta·
dania en la construcció del paisatge 
urbà. “Volem donar-li continuïtat 
a l’efecte literari de la iniciativa 
“Vila de llibres”. En 25 passos de 

vianants de Castellar hi trobarem 
una frase, se suposa que brillant i 
interessant, que farà reflexionar 
al vianant”, assegura el regidor de 
Planificació, Pepe González. 

La convocatòria s’obre avui, 21 
de desembre. Els versos o frases han 
de ser d’autoria pròpia. D’entre totes 

Passos poètics als carrers de Castellar
S’obre una 
convocatòria per 
seleccionar versos 
que s’inscriuran a 25 
passos de vianants 

  Cristina Domene

les frases i versos rebuts, un comi·
tè de selecció format per persones 
vinculades a l’àmbit de la cultura o 
la comunicació seleccionarà els 25 
que s’estamparan als passos de vi·
anants. El mateix comitè podrà se·
leccionar una llista addicional d’un 
màxim de 25 versos, que es podran 

estampar també si l’Ajuntament de·
cideix ampliar·ne el nombre. “Si té 
èxit i veiem que és factible, incre-
mentarem els passos amb poesia”, 
assegura González.

Les propostes s’hauran d’en·
viar a través del formulari web que 
s’habilitarà a l’adreça www.caste·
llarvalles.cat/viladeversos, com a 
màxim el 31 de gener. Cal tenir en 
compte que els versos que s’hi pre·
sentin hauran de tenir un màxim de 
80 caràcters, incloent espais, i que 
podran ser escrits en qualsevol llen·
gua. Si aquestes llengües són dife·
rents al català o castellà, caldrà que 
l’autor inclogui una traducció fidel en 
un d’aquests idiomes. “Volem des-
pertar aquesta sensibilitat lite-
rària en la gent. Estic convençut, 
perquè ho sé d’una manera direc-
ta, que a la vila i en la comarca hi 
ha molta gent que escriu. Segur 
que un número importat de per-
sones hi participarà”. A més d’ins·
criure·les als passos de vianants, les 
propostes seleccionades es donaran 
a conèixer, esmentant·ne l’autoria, 
en un acte·exposició, i mitjançant 
la seva publicació als mitjans mu·
nicipals de comunicació. Les bases 
completes es poden consultar a www.
castellarvalles.cat/viladeversos. 

Aquesta iniciativa, a Madrid, s’anomena ‘Versos al paso’.|| cedida

NADAL | EL MIRADoR

El Mirador Centre de Coneixe·
ment realitza dues activitats, 
obertes a tothom per aquestes 
festes de Nadal.
Una és la proposta ‘Decora el nos·
tre arbre’ que consisteix en la 
possibilitat de decorar l’arbre de 
Nadal de cartró que s’ha instal·
lat a l’equipament. Tothom és 
benvingut a participar en aques·
ta original proposta. Les decora·
cions podran ser des d’un desig 
a una postal, passant per qualse·
vol element decoratiu d’aquesta 
època nadalenca, i que es poden 
penjar a l’arbre, situat a l‘Espai 
Sales d’El Mirador.
La segona activitat que se celebra·
rà al Mirador es fa a partir d’un 
mapamundi amb imatges i testi·
moni real de persones que viuen 
a Castellar del Vallès, però origi·
nàries d’altres parts del món, que 
és el que fa característic el Nadal 
a cadascuna de les seves regions 
d’origen. 
L’equipament d’El Mirador Cen·
tre de Coneixement tancarà els 
dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 
l’1 de gener.   || redacció

Activitats de 
coneixement 
del Nadal

actualitat
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Creu Roja Castellar fa aquest di·
vendres a partir de les 18 h un 
quinto solidari a la sala Open Surf 
d’El Mirador. Tots els diners que 
es recaptin s’invertiran en els ta·
llers de gent gran que fa l’entitat 
de dilluns a divendres. Tots els 
premis que es donaran són dona·
cions que han fet els establiments 
de Castellar. Els establiments que 
han col·laborat són els següents:  
Supermercats Condis, Ferrete·
ria i Electrodomèstics del Vallès 
S. L., Esports Castellar, Gálvez 
Dental, Urban Perruquers, Me·
sonet de Manel, Forn de pa i pas·
tes Viñas, L’Obrador d’en Grego·
ri, Polleria Rostisseria Juliana, 
Salat i Dolç, Nualart, SO·MI, Vila 
Borrull, La Merceria 2·3·1996, Co·
pisteria Castellar, Herois, Peixos 
Marina, Bar Restaurante Ave·
nida, Fruits Montse, Marta Per·
ruqueria i Estètica, El Celleret 
de Castellar, Desitja’t, Kamama, 
Impremta Vallès i Vista Òptica.
La Penya Solera Barcelonista farà 
un quinto els dies 23, 25, 26, 29, 30 
i l’1 i 6 de gener. Els Castellers de 
Castellar faran la sessió el dia 26 
i el CEC el dia 29.  || redacció

Creu Roja 
celebra un 
quinto solidari

‘El Rei Lleó’ torna a emocionar de la mà del TEB

Encara que coneguem una història de 
cap a peus, no ens cansem d’escoltar·la 
si ens l’expliquen de forma especial, amb 
màgia. A l’Auditori Miquel Pont, aquest 
dissabte, tothom coneixia el periple d’en 
Simba per esdevenir el legítim monar·
ca del regne animal. La resta de per·
sonatges, Mufasa, el seu gelós germà 
Scar, Zazu, les hienes, els incondicio·
nals Timon i Pumbaa, la futura reina 
Nala o el conseller Rafiki també ocupen 
el nostre imaginari col·lectiu, a força de 
fer·se apreciar més o menys, a la seva 
manera, i impactar la nostra infància 
amb la seva identitat. Però el que no 
esperàvem, tants anys després, i tots 
plegats, probablement, havent mudat 
de gustos, era emocionar·nos en reviu·
re la pel·lícula de Disney gràcies a una 
obra de teatre castellarenca.

Els actors del Centre Ocupacio·
nal TEB Castellar, a través d’una ac·
tivitat emmarcada en el dia Interna·
cional de les Persones amb Diversitat 
Funcional, van fer que traguéssim les 
teranyines d’El Rei Lleó per tornar a 
gaudir de la seva essència, calcant·ne 
fidelment els trets principals. Va ser 
el 10è any que l’entitat va dur a terme 
una representació pels volts de Nadal, i 

DIVErSITAT | TEB CASTELLAR

per a molts ja s’ha convertit en una cita 
imprescindible per anticipar les festes. 
L’Auditori presentava l’aspecte de les 
grans ocasions. Ni una butaca buida.

Un dels ingredients més ambi·
ciosos de l’obra, per acostar·se desa·
complexadament a la pel·lícula origi·
nal, va ser el vestuari. L’elaboració de 
disfresses animals, combinada amb 

l’actuació, va fer reviure els protago·
nistes d’El Rei Lleó. L’escenografia, 
d’altra banda, acompanyada d’imat·
ges projectades al fons de l’escenari, 
ens va transportar d’un paratge a un 
altre d’una revolada.

La trama, a més, va estar farcida 
de les cançons encomanadisses de la 
pel·lícula. La música, doncs, va ser un 

L’obra de TEB Castellar va omplir l’Auditori, dissabte passat a la tarda. || m. prat

element indispensable de l’obra, igual 
que el text contextual que se’ns anava 
introduint a les diferents escenes. I in·
dubtablement, darrere de la funció hi 
ha moltíssim esforç. Un treball d’as·
sajos que es va veure recompensat 
amb la magnífica actuació i que, jus·
tament, el públic va valorar amb múl·
tiples aplaudiments.  

 Guillem plans
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 Junts per Castellar  Decidim Castellar

mida que s’acosta el 
Nadal, els éssers hu·
mans experimentem 
un increment en la 
intensitatd’aquells 

sentiments que treuen el millor de 
nosaltres com a persones i que so·
vint ens transporten a records de 
moments familiars de la nostra in·
fantesa. Precisament per això, va·
lors com la solidaritat, l’empatia, 
la bondat, la caritat o la fraterni·
tat són ben presents en aquestes 
dates tan assenyalades. 
Ara bé, per què no mantenim aquest 
esperit nadalenc durant tot l’any? 
En el món d’avui dia, precisament 
són aquests valors que diem els que 
manquen en moltes situacions de 
la vida quotidiana i, probablement, 
el món funcionaria molt millor si 
tots plegats actuéssim d’acord amb 
aquests valors. Participar en La Ma·
rató està molt bé, “diu molt de tu”, 
com diu l’eslògan, però l’esperit de 
La Marató, igual que l’esperit del 
Gran Recapte, va molt més enllà 
de la campanya en concret. En el 
fons, es tracta de pensar en els al·
tres com a companys de viatge i no 
com a éssers diferents embarcats 
en altres viatges.

agi per endavant que 
Decidim Castellar vol 
la connexió de la nostra 
carretera B·124 amb la 
C·58 però no condicio·

nada al projecte del Quart Cinturó o 
ronda Vallès, tal i com avui s’anomena.
Sembla que el govern municipal de 
Castellar no tingui cap interès en ac·
celerar la connexió de la B·124 amb la 
C·58 per la ronda Oest, perquè, si ho 
considerés tant urgent, que ho és, atès 
la pila d’anys que es demana aques·
ta connexió, no barrejaria diferents 
qüestions, i aniria al gra.
El govern municipal supedita la 
connexió de la B·124 amb la C·58 al 
Quart cinturó o ronda Vallès. Però sap 
i sabem que sobre el Quart Cinturó no 
hi ha consens, per això no entenem 
aquesta relació que l’únic que acon·
segueix és demorar la connexió, tan 
desitjada, per ciutadans i empresaris.
Si realment el que volem és la connexió 
de la B·124 amb la C·58, fem aquesta 
petició i no emboliquem més la troca.
Sobre aquesta petició, tothom hi 
està d’acord, també l’Ajuntament 
de Sabadell.
És tan antiga, aquesta petició, que fa 

A V

Deixem que el 
Nadal faci el 
seu efecte

Connexió de la 
carretera
B-124 amb C-58

continua a la pàgina 11

La setmana passada vam assistir 
a l’obra de teatre El rei lleó, repre·
sentada pels actors del TEB Cas·
tellar. Una magnífica actuació que 
va fer omplir l’Auditori de gom a 
gom. Els nois i noies del TEB van 
demostrar un cop més el talent que 
tenen i, el més important,  l’actitud 
i la passió que depositen en tot allò 
que fan.Com a castellarencs, hem 
d’estar molt orgullosos i hem de fer 
un reconeixement sincer ala gran 
labor social del TEB en pro de la 
integració i la creació d’oportuni·
tats laboralsper a moltes persones 
discapacitades. 
D’altra banda, a nivell nacional hem 
tingut La Marató, que ha batut rè·
cord recaptant 10,7 milions d’eu·
ros destinats a la lluita contra el 
càncer. Una mostra més de com 
de solidària és la societat catala·
na, per molt que alguns sectors 
polítics s’escarrassin en intentar 
vendre el contrari per pur electo·
ralisme barat.
En definitiva, en aquesta època es 
tracta de fer balanç i de ser capa·
ços de preocupar·nos pels altres, 
d’empatitzar com a éssers socials 
que som, i deixar de banda, ni que 
sigui per uns dies, els nostres inte·
ressos i objectius personals. 
Ja per acabar, l’equip de Junts per 
Castellar vol dedicar un record es·
pecial als nostres presos i preses 
que passaran el Nadal apartats de 
les seves famílies. I a tots vosaltres, 
lectors de l’Actual, també, BONES 
FESTES I BON ANY!

El meu agraïment al Dr. Antonio 
Moya Moya, que va detectar la meva 
malaltia, a la infermera Gloria Cor·
balan, al Dr. Carlos Galisteo, moltes 
i moltes gràcies.

Al CAP de Castellar 

 Mª rosa Fe i Clavell

L’article ‘Som malalts mentals’ de 
Marta Aymerich aparegut a l’Actu·
al el 7 de desembre va ser publicat 
prèviament al diari ARA el 25 d’oc·
tubre de 2018.

Suposant que vostè sigui un bon ob·
servador dels humans, perquè ja ha 
viscut bastants anys i en té molta ex·
periència, li pregunto si veu que tots 
els homes que coneix són totalment 
homes i les dones que coneix són total·
ment dones. Haurà observat que hi ha 
homes que tenen algun tret de dona. I 
no em refereixo únicament a la part fí·
sica, sinó també al seu caràcter.I, per 
una altra part, també haurà observat 
que hi ha algunes dones que no són el 
cent per cent dona, sinó que presen·
ten uns tics masculins. I no em referei·
xo solament al seu aspecte físic, sinó 
també al mental i el caracterològic.
És un cas a part el de gais i lesbianes, 
que un dels dos té el físic i el caràcter 
més clarament canviats.

Aclariment

100% home o 100% dona

 Antoni Comas

El Club Atlètic Castellar comunica 
que les participacions que van del nº 
801 al 825, ambdòs inclosos, del talo·
nari 21 i del 1.626 al 1.650, ambdós in·
closos, del talonari 54, del número 
54.628, queden absolutament anul·
lades per motiu de pèrdua. 
Aquest fet s’ha denunciat a la Policia 
Local de Castellar del Vallès.
El CAC us desitja unes molt bones 
festes i un feliç 2019.

El Futbol Sala Castellar comunica 
que les participacions que van del 
número 4.526 al 4.550, ambdós in·
closos, del talonari 182, del número 
87.087, queden absolutament anul·
lades per motiu de pèrdua. Aquests 
fets s’han denunciat a la Policia Local 
de Castellar del Vallès.

Anul·lació de dos 
talonaris de loteria 
del CAC

Loteria  extraviada

 CAC Castellar Futbol Sala Castellar
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eden pocs dies de ce·
lebrar un nou Nadal. 
Les cases s’omplen de 
festa, s’engalanen amb 
espelmes, amb vesc, 

amb branques d’eucaliptus o de pi, 
amb llumetes de colors... els més me·
nuts fan el pessebre i guarneixen l’ar·
bre on, el dia de Reis, apareixeran els 
regals; es compra el bo i millor per 
tal de parar la taula amb el menjar 
més fresc, diferent i elaborat; així, 
després d’un bon dinar a la taula es 
presenten els productes típics de les 
festes nadalenques, torrons, neules i 
polvorons que fan que les sobretau·
les s’allarguin fins l’hora de sopar.
Però no sempre ha estat així. Als anys 
quaranta i cinquanta del segle XX 
el Nadal no es celebrava igual com 
ho fem ara. Tot i que hi ha tradi·
cions que ja es celebraven llavors 
i que avui encara mantenim, com 
ara fer el pessebre, d’altres han 
canviat radicalment.
A la majoria de les cases del poble el 
Nadal començava amb l’assistència a 
la Missa del Gall; a la sortida s’aprofi·
tava per fer un petit ressopó que con·
sistia en una tallet de torrons o un tas·
tet del tall amb suc de l’endemà tot i 
que alguns s’acostaven al Bar del Pi 
per seguir amb el costum. L’àpat tra·
dicional del dia de Nadal era els ca·
nelons o l’escudella de Nadal amb ga·
lets, no amb arròs i fideus com es feia 
l’escudella diàriament, i el pollastre 
amb prunes perquè de conill ja se’n 
menjava durant l’any i, en canvi, el 
pollastre era una menja cara i poc 
assequible en aquells moments. Pel 
dia de Sant Esteve, la tradició mana·
va fer els canelons amb la carn d’olla 
que s’havia fet amb l’escudella i aca·
bar·se el pollastre rostit, que també 

  Nadal abans. || JoaN muNdet

Nadals en blanc i negre

Q pLAçA MAJor

SíLVIA SÁIZ
Arxivera Municipal

 Núria raspall*

vui és el dia. El dia “D”, 
mai millor dit. El dia en 
què el Consell de Mi·
nistres de l’Estat, que 
normalment es reu·

neix cada divendres a la Moncloa, 
es trasllada a Barcelona, a la Llotja 
de Mar. Curiós, oi? Més que res, per·
què just avui fa 1 any de les eleccions 
del 21·D, unes eleccions imposades 
per Mariano Rajoy arran de l’apro·
vació de l’article 155 de la Constitu·
ció i que els partits independentis·
tes vam guanyar una vegada més.
Així, doncs, és la suposada coinci·
dència d’aquestes dues dates el què 
molts hem entès com una provoca·
ció. Com que no és habitual que el 
Consell de Ministres se celebri fora 
de la capital espanyola, podríem dir 
que és, com a mínim, sospitós, que 
s’esculli just el dia d’avui per cele·
brar·lo a casa nostra. Hi ha certes 
fonts que diuen que l’executiu es·
panyol vol contrarestar el missatge 
independentista en el seu propi ter·
ritori i que vol reafirmar la presèn·
cia de l’Estat a Catalunya. Doncs bé, 

A
Juguem a casa

potser per això, o potser per evitar 
precisament això, avui sortirem al 
carrer per protestar contra la pre·
sència del govern espanyol a la ca·
pital catalana. Un govern que, si bé 
ha canviat de sigles, no ha canviat de 
mentalitat. Un govern que diu que 
organitzem referèndums “para su 
pandilla”. Pandilla? 
De mobilitzacions, n’hi haurà de 
molts tipus, des de la marxa lenta 
de vehicles impulsada per l’ANC, a la 
vaga de dues hores convocada per la 
Intersindical·CSC, passant pel Con·
sell Popular de Ministres organitzat 
per Òmnium, a l’estació de França o 
a la convocatòria dels CRD per ma·
nifestar·se davant la pròpia Llotja 
de Mar. Totes aquestes mobilitzaci·
ons convergiran en una manifestació 
unitària a les 18 hores, als Jardinets 
de Gràcia, a la que és important que 
hi siguem tots. 
Ja que el Consell de Ministres se 
celebra a Barcelona, podríem dir 
que juguem a casa i, per tant, l’efec·
te “camp”, si em permeteu el símil, 
l’hem de saber aprofitar. Haureu 
notat que tenen ganes, massa ganes, 
que hi hagi aldarulls, per poder dir, 
ara sí, amb fonament, que sóm vio·
lents i, de fet, la Sra. Arrimadas ja 
dona per fet que n’hi haurà. Per això, 
com que juguem a casa, hem de ser 
molts, moltíssims... però pacífics. 
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podia substituir·se per vedella amb 
bolets o per peus de porc amb llene·
gues, tot cuinat amb llard i amb un 
bon suquet perquè el que sobrés es 
pogués escalfar. De pernil, peix i ma·
risc, res de res.
La taula també s’engalanava per les 
festes: es posaven les millors tovalles 
de la casa i també es posaven copes 
de xampany, llavors encara del cava 
se’n deia així, d’aquelles copes baixe·
tes i amples típiques d’aquell temps, 
que reben el nom de Maria Antoni·
eta, la darrera reina de França. El 
xampany era, gairebé, un produc·
te de luxe, i les famílies n’obrien una 
ampolla per Nadal; marques com 
Canals i Nubiola i Delapierre eren 

les més populars perquè cal recor·
dar que la gran majoria, diàriament, 
bevia el vi en porró. De tota manera, 
moltes cases acompanyaven les neu·
les i els torrons amb mistela o mosca·
tell que la mateixa família havia ela·
borat. Cal recordar que a Castellar 
hi havia molta vinya i gairebé totes 
les cases tenien botes on guardaven 
aquests licors més casolans i que es·
taven més a l’abast dels castellarencs. 
Fins i tot, algunes vegades s’hi afegia 
una mica de gasosa, per rebaixar l’al·
cohol o per allargar la beguda, que la 
sobretaula era llarga!
Els més petits cantaven nadales, 
però durant aquells temps poques 
cases feien cagar el tió; aquesta tra·

dició avui tan arrelada al Nadal no 
s’havia imposat i només en algunes 
cases el tió cagava els torrons i les 
neules que es menjaven a les postres.
Segurament una de les tradicions 
que ja existien llavors i que avui, un 
cop ha quedat endarrere el més fort 
de la crisi, sembla que torna a revifar, 
és la dels lots de Nadal. A l’antiga fà·
brica Hija de Juan Codina, conegu·
da popularment com “la Llana” i si·
tuada a l’actual plaça del Mercat, els 
treballadors havien rebut com a lot de 
Nadal una galleda amb torrons, xam·
pany... i un pollastre viu! La feina que 
tindríem avui si ens en donessin un!!!
També la fàbrica de can Barba, de 
l’empresa Vda. J. Tolrà, per Nadal ob·

sequiava els seus treballadors amb 10 
metres de roba estreta i de la que es 
podia triar el color. Més endavant, la 
fàbrica et donava un val d’una quan·
titat determinada de diners per tal 
que el treballador anés a l’Economat 
de l’empresa, situat al carrer Major, 
a l’edifici de l’Ateneu, i comprés allò 
que més li venia de gust: o bé men·
jar o begudes.
Tot i així, per Nadal tothom volia lluir 
les millors gales i s’intentava, dins les 
possibilitats de cadascú, endiumen·
jar·se el més possible. Ja ho diu el 
refrany: “Per Nadal, qui res no es·
trena res no val” i ara com abans 
és ben veritat. 
Bon Nadal!

pena que encara no s’hagi fet.
El que va ser Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques l’any 
2008, el Sr. Joaquim Nadal, ja va dir 
que era possible fer aquesta con·
nexió al marge del Quart Cinturó 
i va dir, fins i tot, que a data d’avui 
ja estaria feta.
El Quart Cinturó o ronda Vallès, 
s’està treballant en el Pla de Mo·
bilitat del Vallès.
Potser que esperem el resultat 
d’aquest treball i després, si ens 
sembla bé, en parlem i ho dema·
nem o ens hi oposem.
El Sr. Manel Larrosa, urbanista i 
arquitecte, quan el mes passat va 
venir a Castellar a exposar com es 
podria connectar la B·124 amb la 
C·58, en cap moment va dir que calia 
la ronda Vallès per fer·ho possible; 
per tant, siguem bons estrategues 
si el que volem és resoldre aquest 
tema i trobar l’acord amb Sabadell.
Sr. Alcalde i govern municipal, 
prenguin vostès una decisió, facin 
la demanda de la connexió al marge 
del Quart Cinturó i no buqueu més 
les pessigolles.
Els empresaris i ciutadans de Cas·
tellar ho tenen ben clar: volen ja 
la connexió.
Això és pragmatisme.

Donar·los una lliçó de com fem les 
coses ben fetes... cívicament.Sortim 
al carrer, fem·nos sentir com mai 
i, sobretot, no caiguem a la tram·
pa encoberta que és aquest con·
sell de ministres i fem·los marxar 
amb les mans buides, que és tal com 
estan ara. Recordeu al Jordi Cuixart 
dient allò de “si veieu algú violent, 
aïlleu·lo?” Doncs això. 
*regidora d’ErC

 Anna Mármol*

quest diumenge passat 
vam gaudir de la fira 
de Nadal als carrers 
del centre. Aquest any, 
com a novetat, també 

hem pogut passejar pel carrer Major.
Un any més hem d’agrair l’esforç del 
nostre comerç per innovar cada any 
en accions i promocions, per tal que 
els visitants, clients i amics compar·
teixin un Nadal especial. 
El millor actiu del qual disposa el co·
merç de Castellar és l’atenció per·
sonalitzada, que fa diferent cada 
comerç. Es poden ajudar de publi·

A
Gràcies a les entitats!!

citat, xarxes socials, promocions... 
però l’eina més eficaç segueix sent 
el contacte humà. 
No es tracta de fomentar un con·
sumisme “boig”; ben al contrari, el 
comerç de proximitat té la volun·
tat d’ajudar a comprar amb crite·
ri, donant alhora a conèixer l’àni·
ma del comerciant. El concepte de 
la fira és apropar, fidelitzar i donar 
les gràcies al client.
També voldria aprofitar per felicitar 
a la vintena d’entitats que van oferir 
activitats per recaptar fons per a La 
Marató, aquesta vegada dedicada a la 
lluita contra el càncer, pel seu esforç 
s’han pogut aconseguir 4155 euros.
La manera de recaptar diners 
aquesta vegada va ser a través 
d’una polsera, al preu de dos euros, 
que servia per poder participar en 
les activitats proposades per asso·
ciacions i col·lectius.
Finalitzem agraint a totes les enti·
tats de Castellar la gran tasca que 
realitzen i en especial al Centre Ex·
cursionista per coordinar totes les 
activitats de La Marató i a Comerç 
Castellar per fer de la fira una acti·
vitat ben lluïda.
I recordar a tots els ciutadans que 
a Castellar hi ha de tot, compreu 
a la Vila!
Bones Festes!!
*regidora de Dinamització Econòmica
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GALETS FArCITS poLLASTrE DE NADAL TruFES EXÒTIQuES

El programa de cuina de L’Actual ‘Quins Fogons!’ ha preparat un menú complet de Nadal per gaudir d’aques·
tes festes amb uns plats saborosos però també fàcils de fer, que permeten preparar·los amb antel·lació. 
Idees  que es poden elaborar hores abans perquè, en el moment del dinar, tothom pugui estar·se a taula –i 
no a la cuina– i gaudir de la família i els amics. El menú nadalenc proposat combina la tradició catalana –
amb galets farcits de primer–, un segon plat festiu però barat, i unes postres exòtiques i molts gustoses.  
Durant el període nadalenc, ‘Quins Fogons!’ oferirà altres receptes tradicionals, com torrons de diferents 
gustos, un tortell de Reis exprés i un altre menú complet, amb selecció d’aperitius per trobades més infor·
mals com la nit de Cap d’Any. Les podreu trobar els propers divendres a lactual.cat, a Youtube i a les xar·
xes socials d’Instagram i Facebook.

Ingredients:
- Un pollastre sencer
- Una poma
- Pernil salat i formatge de cabra
- Castanyes torrades
- Llard
- Sal 
- Herbes al gust
- Un raig de Pedro Ximénez
- Una bossa per al forn

Elaboració:
Preparem el farcit del pollastre. 
Tallem a daus la poma i a trossos 
petits el pernil salat i el formatge 
de cabra. Farcim el pollastre amb 
la poma trossejada, el pernil, el 
formatge i les castanyes torrades.  
Pintem tot el pollastre amb llard i 
hi afegim herbes al gust (orenga, 
romaní, estragó...) i sal.

Introduïm el pollastre en una bossa 
especial per a forn.  Hi afegim un ra-
jolí de Pedro Ximénez i tanquem la 
bossa. Coem el pollastre al forn, a 
180 graus, durant una hora.   

Ingredients:
- 300 gr. de xocolata fondant
- Un pessic de sal
- 120 ml. d’oli d’oliva
- Rom
- Cacau en pols
- Te matxa
- Curri

Elaboració:
Fonem la xocolata al microones 
durant 5 minuts, vigilant i remo-
vent perquè no es cremi. Hi afegim 
la sal, l’oli d’oliva i el rom. Barre-
gem. Quan estiguin tot els ingre-
dients ben mixturats, deixem re-
fredar la combinació obtinguda. Si 
volem, ho podem posar a la neve-
ra perquè es refredi més depres-
sa. Quan la barreja estigui freda, 
fem petites boles i les arrebossem; 
unes amb cacau, unes altres amb 
te matxa i unes altres amb curri.  
Les servim en un platet, combina-
des per colors. 

L’espai ‘Quins Fogons!’ proposa 
un menú complet de Nadal

Gangues 
per menjar 
i beure bé 
durant les 
festes

Per Nadal tenim tendència a tirar la 
casa per la finestra, que un dia és un 
dia i no cal mirar prim. O sí. Perquè 
no tothom pot, o vol, tirar la casa per 
la finestra, ni tan sols fer gaires ex·
tres, ja sigui per convenciment o per 
manca de recursos.
I com que a tots ens agrada reu·
nir·nos al voltant de la taula, bus·
quem fórmules que ens permetin 
menjar i beure bé sense deixar la 
cartera buida. És possible?
La resposta és sí. Deixant de banda 
si són millors els productes artesans 
que els industrials, els ecològics, els de 
proximitat, perquè per a qui no pot pa·
gar·ho, aquest debat no té sentit.
Gratis no hi ha res, però amb una mica 
de temps podem aconseguir resultats 
sorprenents. No hi ha una fórmula, 
però cal passejar per botigues i super·
mercats, mirar, preguntar, comparar. 
I utilitzar el mòbil per alguna cosa més 
que per enviar emoticones per what·
sapp: per exemple, per informar·nos i 
comparar. Per llegir articles que analit·
zen productes de diferents preus, com 
fan al web d’El Comidista: no sempre 
el més car és el més bo. O per consul·
tar estudis com un de recent de l’OCU 
sobre olis d’oliva verge extra. 
No cal mirar prim si tenim la butxa·
ca plena: anem a la botiga i comprem 
una ampolla de mig litre per 15 euros. 
Que no els tenim? Mirem què diu l’or·
ganització de consumidors i busquem 
l’Oleoestepa, a 4,65  el litre, o el de mi·
llor relació qualitat preu, el del Carre·
four, a 3,59; més a prop tenim el tercer 
de la llista, el Gran Selecció Coope·
rativa de Mercadona, a 3,29 € els 3/4 
de litre. Olis bons a preu de refinats.
En aquest supermercat també hi troba·
rem un formatge que val poc més de 10 
euros el quilo, l’Entrepinares Viejo Tos·
tado, i fa poc va quedar entre els millors 
formatges del món en un prestigiós con·
curs internacional. Menys de tres euros 
una porció d’un quart de quilo. Avís: 
compreu·ne dues que volarà!
Al mercat setmanal hi trobareu 
una parada, l’extremeny de la plaça 
Major, que porta bons formatges a 
bons preus, i una oferta d’embotits 
del sud ideals per preparar uns en·
trants si no podem comprar pernil 
d’aglà ibèric 100%.
Si no hi ha pernil, comprem llonganis·

sa, i no qualsevol: a l’Aldi en tenen de 
Vic amb IGP, de Can Duran, per 4,99 
€ la peça de 300 grams (a 16 euros el 
quilo!!). La traiem unes hores abans 
de l’envàs al buit i amb una mica de 
coca de forner ens arreglarà un res·
sopó, o uns entrants amb el formatge 
que hem dit abans.
Si de plat fort busquem marisc o po·
llastre de pagès, les opcions són cla·
res: recórrer al congelat, en el primer 
cas, i a peces més barates, en el segon. 
Sense haver de comprar les aus més 
barates, n’hi ha que podríem anome·
nar de gama mitjana que ens perme·
tran preparar un bon rostit, i guar·
dar·ne per als canelons de Sant Esteve, 
per un preu raonable. Fins i tot  reco·
manaria aquells rodons de pollastre o 
de gall dindi que ja venen  desossats i 
farcits, que si els enrossim bé i els cui·
nem amb força ceba, alls, herbes, un 
raig de brandi i una mica de brou, ens 
faran quedar prou bé amb els convi·
dats per un preu assequible.
Alguns dels supermercats més ba·
rats, com Aldi i Lidl, treuen en aques·
tes dates productes gurmet de marca 
pròpia que no mengem cada dia (foie 
micuit, espàrrecs de Navarra) i que ens 
ajudaran a completar els nostres àpats. 
A l’hora de triar els vins, podem se·
guir alguna guia com la dels Super·
vins, que busca, tasta i puntua vins de 

el 
Menjador

 Manel Bonafacia

supermercat, fàcils de trobar i a preus, 
a vegades, gairebé regalats, perquè en 
aquest país, de vi no ens en falta pas. 
No cal que en beguem a tothora per·
què és barat, però és clar que el vi i 
el cava fan festa i milloren l’ambient.
Estem com abans: que ens sobren 
uns milers d’euros, comprem un Pe·
trus francès. Si no, a partir de dos 
euros podem beure vins decents, i 
per tres o quatre, o cinc, molt més 
que decents. Algunes recomanaci·
ons d’aquesta guia? Negres que tro·
bem al súper del mercat: un gran re·
serva de la Terra Alta (Armónico) per 
poc més de 2 euros, o un criança de 
la Rioja (Comportillo) a 3,15. I un que 
m’ha agradat força de l’Aldi: Finca la 
Rana 2013, de Toro, per 5 eurets. Un 
blanc de la Conca de Barberà (Mont·
blanc 362) es troba a diversos llocs a 
3,2 €. I un cava (Marquès de Monistrol 
brut rosé) per menys de 4 per acom·
panyar els nostres aperitius.
Al web penjarem enllaços amb algu·
nes d’aquestes recomanacions, i en 
podríem fer més, només és qüestió 
de buscar i, sobretot, cuinar i presen·
tar allò que comprem amb una mica 
de dedicació i de cura: no buscar im·
pressionar, sinó cuinar per fer feliç.

Ingredients:
- Galets grans
- Brou de nadal

Per fer el farciment dels galets:
- Col, una pastanaga, un porro
 - 200 g de carn picada i un ou
- Julivert, all en pols i sal

Elaboració:
Per fer el farciment dels galets: 
trinxem la col, la pastanaga i el 
porro. Hia fegim la carn picada, un 
ou, el julivert tallat, all en pols i sal. 
Barregem la mescla. Agafem els 
galets crus i els farcim.
Quan el brou estigui bullint, afegim 
els galets farcits i els deixem bullir 
durant l’estona que ens indiqui el 
paquet. Un cop cuits, els servim en 
plat fondo i hi afegim el brou.  
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masculí de l’Fs castellar, dirigit per 
Nieves torrico, és a només una 
victòria d’aconseguir la classificació 
per al play-off d’ascens a primera ca-
talana. els castellarencs són segons 
a només un punt dels terrassencs, 
que els feien abandonar el liderat, 

tot i caure aquesta setmana enfront 
del cV terrassa per 1-3 (27-25/18-
25/20-25/18-25), l’equip de vòlei 

quan encara resten tres jornades 
per acabar. l’equip femení va caure 
per 0-3 (20-25/12-25/20-25) contra 
el cV salou i segueix a la 7a posició, 
mentre que el sènior B va superar el 
cV llinars per 3-1 (25-11/25-19/22-
25/25-21) i ocupa la 5a plaça. 

El sènior masculí, a una 
victòria del play-off

El Castellar segueix abonat a l’èpica (2-3)

David López celebra la consecució d’un gol al Joan Cortiella, en una imatge d’arxiu. || a. saN aNdrés

La UE Castellar segueix abonada a l’èpi·
ca amb una nova victòria en l’últim 
minut, la tercera d’aquesta temporada, 
i supera el CE Roda de Ter a domicili 
(2·3) i sumant per quarta jornada con·
secutiva. L’heroi en aquesta ocasió era 
David López, que amb un doblet salva·
va el seu equip, tal com va fer Marc Es·
trada en els partits contra la Gramanet 
(2·1) i el Juan XXIII (1·2). El tècnic Juan 
Carlos Rodríguez només ha deixat es·
capar dos punts dels 12 que ha disputat.

L’equip blanc·i·vermell visitava 
el camp del Roda de Ter, un equip que 
ocupa el fanalet vermell del grup 4 de Se·
gona Catalana i que encara no coneix la 
victòria a casa. Amb un pobre balanç de 
només cinc punts, els osonencs només 
han sumat una victòria (1·3 contra la 
Sabadellenca) i dos empats sense gols 
amb Vic·Riuprimer i Sabadell B. Tot i 
això, les baixes de Marc Estrada i ‘Jua·
nan’ Campos per sanció, complicaven 
la vida a Rodríguez, que viatjava sense 
cap davanter pur.

Amb David López com a home 
més avançat i el lateral Óscar Carmona 
fent d’extrem, l’equip sortia convençut 
a aconseguir la victòria, però es topa·
va amb dos gols d’un inspirat Cristi·
an Martínez (21’ i 39’) a pilota aturada, 
amb un penal primer i un llançament 
de falta després, que desbarataven tots 

  Albert San Andrés

els plans dels castellarencs.
David López escurçava diferènci·

es abans del descans (44’), el que pos·
sibilitava que, a la segona part, l’equip 
de Rodríguez sortís a l’atac per rever·
tir la situació.

Óscar Carmona li donava la raó al 
seu tècnic amb un gol a 12 minuts del 
final, després d’una contra, sumant el 
que en aquell moment semblava un punt. 
Casualment, els dos jugadors aconsegui·

Els de Juan Carlos 
Rodríguez remunten 
un 2-0 al Roda de Ter 
i capgiren el resultat 
al temps afegit

en marcar en un partit en el qual jugaven 
fora de les seves posicions habituals, ja 
que Carmona, tot i tenir llarg recorre·
gut a la banda, té un caire més defensiu 
i López juga a l’extrem.

Els blanc·i·vermells, però, no es van 
conformar amb només un punt i en una 
jugada atacant al límit del temps regla·
mentari, la pilota li arribava a la ‘Loco·
motora de Sentmenat’, que engaltava 
un xut des de fora de l’àrea, enfonsant 

la pilota al fons de la xarxa, defensada 
per Pol Casals.

L’equip castellarenc encadena la 
millor ratxa de la temporada després de 
puntuar durant quatre jornades conse·
cutives, una fita que no aconseguia des 
de la temporada de l’ascens (2016·17) 
amb Juan Antonio Roldán a la banqueta.

La UE Castellar tancarà l’any amb 
el derbi vallesà, que els enfrontarà al Sa·
badell B al Joan Cortiella (12:15). 

guanyats en 
l’últim minut 

aquesta 
temporada

pArTITS

3
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El CB Castellar tanca el 2018 amb una derrota 
contra l’AE Badalonès per 71 a 74. L’equip de 
Raúl Jodra, però, ho fa amb un balanç excel·
lent en el debut a Copa Catalunya, en el qual 
ocupa la sisena posició amb un balanç de cinc 
victòries i sis derrotes.

A aquestes alçades, els últims anys a 
Copa Catalunya estàvem acostumats a veure 
a l’equip groc·i·negre a la part baixa de la taula 
i sense gaires opcions de sortir de la zona de 
promoció de descens, però aquesta tempo·
rada, després d’aconseguir un lluitat ascens, 
l’equip de Jodra està sabent competir amb 
caràcter en una categoria difícil i amb rivals 
de més entitat.

Diumenge, l’AE Badalonès va visitar el 
Puigverd de Castellar, on arribava en terce·
ra posició i un balanç de 7·3, i es va conver·
tir en tot un repte per als locals, per intentar 

acabar el 2018 amb una victòria que els dei·
xés  en cinquena posició.

Com gairebé sempre, els groc·i·negres 
començaven manant al primer quart, i aconse·
guien una renda de tres punts (17·14). Al segon, 
però, eren els de Xavier Riera els qui prenien 
la iniciativa, capgirant el marcador als dos mi·
nuts i sense deixar manar més els de Jodra.

Amb 33 a 37 al descans, l’etern Pedro 
Cuesta i el seu company Juan Carlos Vicen·
te prenien les regnes de l’equip visitant per 
tirar del carro. Tot i això, el Castellar mantenia 
la diferència de ·4 punts, amb empat a 19 en 
l’anotació. L’últim quart era per als castella·
rencs (19·18) que, tot i superar el rival, es que·
daven a tres punts de sumar una nova victòria.

La lliga tornarà el 12 de gener amb la 
visita del CB Castellar a la pista de La Salle·
Reus Ploms.  || a. saN aNdrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar segueix 
sumant en lliga i ja són quatre les jornades 
consecutives aconseguint·ho. Els de Darío 
Martínez però, van empatar a cinc contra 
un rival directe, el CFS Eixample, en un par·
tit que tenien dominat.

La novena jornada de lliga a la Divisió 
d’Honor Catalana era un cara o creu per les 
aspiracions de l’equip taronja, que després 
de sumar dues victòries consecutives i dos 
empats, mesurava les forces amb els barce·
lonins de l’Eixample, amb qui empatava a vuit 
punts i els precedien a la taula.

Quim Juncosa destapava la caixa dels 
trons al minut cinc, amb Albert López i Àngel 
Olivares signant un contundent 3·1 al des·
cans. A la represa, es confirmaven les bones 
sensacions dels locals amb un nou gol d’Oli·
vares només saltar a pista.

Joaquim Martínez feia el segon pels visi·
tants, un gol que no representava perill, des·
prés de la sentència de Juncosa al 36. Amb 
el 5·2 tot semblava dat i beneit, però els de 
Martínez abaixaven la guàrdia al minut final.

Amb una èpica sorprenent, el visitant 
Martínez feia el 5·3 a 56” segons del final, el 
5·4 a 26” i signava un pòquer de gols a només 
tres del final,  fent sumar un punt al seu equip.

Tot i això, la recuperació de l’equip cas·
tellarenc segueix en marxa, i ja intenta mirar 
a posicions de la mitja taula, després de con·
solidar la novena plaça. L’equip però, no es 
pot adormir, ja que el descens ·tot i tenir dos 
equips per sota· és a només dos punts i el CCR 
Gavà B i el Rosario Central sumen un partit 
menys. Els de Martínez tancaran l’any amb 
l’enfrontament d’aquesta setmana contra 
l’Olesa, tercer classificat.  || a. saN aNdrés

Derrota lluitada del 
CB Castellar (71-74)

Remuntada visitant 
en l’últim minut (5-5)

Àlex Hernández va tornar a jugar després de complir quatre partits de sanció. || a.saN aNdrés Quim Juncosa va signar un doblet contra el CFS Eixample. || a.saN aNdrés

BÀSQuET | CoPA CATALUNyA FuTSAL | DIVISIó D’HoNoR
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obrador, campió estatal de marxa

Jornada d’èxits 
per al Club Atlètic 
Castellar en diverses 
disciplines

ATLETISME | C.AT. CASTELLAR

L’atleta veterà del Club Atlètic Cas·
tellar Josep Obrador ha posat la ci·
rereta a l’excel·lent temporada que 
està quallant aquest 2018, aconse·
guint la victòria al Campionat d’Es·
panya de marxa disputat aquest cap 
de setmana a Getafe (Madrid), on el 
seu company d’equip, Josep Fructu·
oso, ha acabat sisè.

Obrador va completar els 10 
km marxa en categoria Màster·45 
amb una marca de 51’45”, superant 
en més d’un minut el seu persegui·
dor, Antonio Porcel (A. Portugale·
te), proclamant·se campió, mentre 
el seu company de club, Josep Fruc·
tuoso aconseguia un temps de 65’15” 
en categoria Màster·50, que el dei·
xava en sisena posició.

Els èxits dels veterans, però, no 
acaben aquí, i Manolo Real ha esta·
blert un nou rècord de Catalunya en 
Màster·60 a la prova disputada en 

 Albert San Andrés

pista a Nou Barris, marcant un rè·
cord de 111,97 km després de migdia 
corrent sense descans.

Al Cros de Gavà, la nombro·
sa presència d’atletes del club verd 
es va traduir en un tercer lloc per a 
Mohamed Al·Haddad en categoria 
Màster·A i una 15a posició per a Javi 
López en Màster·B. Yolanda Vilaras·
so va acabar en cinquena posició en 
Màster femení, mentre que Berta 
López acabava en 15a posició en el L’equip grana va mostrar una millor cara contra el líder. || cedida

Josep obrador amb la medalla. || cedida

HoQuEI | 1A CATALANA

L’HC Castellar planta 
cara al líder (5-7)

L’última part del 2018 s’acaba per l’HC Castellar i els de Pere Gassó mar·
xen de vacances sense haver aconseguit cap victòria aquesta temporada. 
Tot i això, ho fan amb la moral alta després d’haver plantat cara al líder 
de la categoria, en què tot i perdre, van aconseguir anotar cinc gols, i van 
igualar el millor registre anotador de la jornada 10 (5·6 enfront del Pala·
frugell) i de la 13 (7·5 enfront del Lloret). Els deu primers minuts contra el 
Voltregà van ser antològics, amb un 2 a 0, amb gols de Gerard Tantinyà 
i de Marcel Montllor, tot i que el rival retallava diferències poc després i 
empatava al límit del descans amb un gol dubtós molt discutit pels juga·
dors granes, que defenien que la pilota no va entrar. A la segona, però, la 
velocitat dels de Sant Hipòlit de Voltregà va col·lapsar els locals, que veien 
com el rival capgirava el partit amb un 2·5, amb l’actuació estel·lar del ju·
nior Gerard Rovira, entre d’altres. Jordi Vegas retallava diferències amb 
el 3·5, poc després de dos gols dels visitants. Xavi Vernet i Montllor ano·
taven els gols restants, que tot i no servir per aconseguir la victòria final, 
deixaven un bon regust de bocaper la dinàmica de l’equip, molt concen·
trat durant els 50 minuts i capaç de jugar còmodament amb un rival d’al·
çada, que no va perdonar. Els de Gassó tindran ara fins al 12 de gener per 
millorar els aspectes del joc, abans d’enfrontar·se al CP Vic, 14è classifi·
cat del grup A de Primera Catalana.  || a. saN aNdrés

Sub·18. En categoria Sub·20, Marc 
Garriga era 12è.

En categoria infantil, el club va 
estar representat amb vuit corre·
dors: Alejandro Alcalde (22è), Adrián 
Sánchez (54è), Arnau Quesada (58è), 
Eric Sánchez (63è), Akram El Had·
dad (69è), Pau Roldán (76è) i Ivan 
Rodríguez (77è).  En categoria fe·
menina, van ser cinc les represen·
tants: Laia Romero (11a), Eva Andre·
va (17a), Gina Torres (22a) Xiaodan 
Avellaneda (27a) i Noa Rosa (31a). 
En alevins van participar cinc noies, 
amb Lucia Zorrila (15a), Mar Franch 
(17a), Irati Hernández (28a), Marina 
Alcalde (29a) i Núria Blasco. En ca·
tegoria benjamí Marc López va ser 
11è, Pol Pinyol 39è,  Eric García, 49è 
i Ismael Al Haddad, 63è. En catego·
ria femenina benjamí, el millor re·
sultat va ser per Noa Paredes (13a) 
i Vinyet Clarena (39a). A pre·benja·
mins, Pablo Ibáñez va acabar 8è, Raül 
López 14è i Alejandro del Rio el 22è.

Dissabte, els atletes del club 
també van començar la pista co·
berta a Sabadell, amb la presèn·
cia de Lluís Toledo, que aconseguia 
una marca d’1,74 m en alçada, Jan 
Casamanda (40.51 s) i Júlia Giba 
(55,90 s) als 300 m. En llargada 
Alba Caudras va saltar 3.78m. 
Laura Garcia va fer els 600 m 
(1:59,61) i Paula Pi (2:06,92).  
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Vic-Riuprimer - Sabadellenca  3-2
Matadepera - Caldes M. 2-0
Berga - Parets 1-0
Can Parellada - Masnou 2-2
Sabadell B - Sallent 4-0
Juan XXIII - Cardedeu 0-2
Gramanet - Joanenc 2-0
Ripollet - Les Franqueses 1-4
roda de Ter - uE Castellar 2-3

Arenys de Munt - Ripoll 1-2
Bigues i Riells - GEiEG 2-3
Tona - Jonquerenc 6-3
Arenys de Mar - Palafrugell 2-3
HC Castellar - Voltregà 5-8
Tordera - Cassanenc 3-5
Sentmenat - Lloret 10-1
Roda - Vic 2-1

Alheña - Sant Joan Despí 2-5
Monistrol - olesa 6-4
FS Castellar - Eixample 5-5
Casserres - Rocafort 4-7
Sants - Floresta B 7-3
Castellbisbal - Nou Escorial 4-6
Gavà B - Rosario Central  Ajornat

FuTBoL FuTBoL SALA BÀSQuET HoQuEI pATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J15 DIVISIó D’HoNoR · GRUP II · J9 CoPA  CATALUNyA· GRUP 2 · J11 1A CATALANA · GRUP A · J14

CE Berga 32 15 9 5 1
UDA Gramanet 29 15 9 2 4
Vic Riuprimer RFC 27 15 8 3 4
CF Parets 26 15 7 5 3
FC Joanenc 25 15 7 4 4
FC Cardedeu 24 15 7 3 5
CF Ripollet 24 15 6 6 3
CF Les Franqueses 23 15 7 2 6
CD Masnou 23 15 6 5 4
CE Sabadell B 22 15 6 4 5
CF Caldes Montbui 22 15 6 4 5
CE Sallent 20 15 6 2 7
uE Castellar 20 15 6 2 7
CD Can Parellada 18 15 5 3 7
FC Matadepera 16 15 4 4 7
UE Sabadellenca 12 15 3 3 9
CS Juan XXIII 7 15 2 1 12
CE Roda de Ter 5 15 1 2 1

FS Bosco Rocafort 20 9 6 2 1
AP Nou Escorial 19 9 6 1 2
FS olesa 19 9 6 1 2
Sants Futsal 16 9 5 1 3
Alheña CE 16 9 5 1 3
FS Casserres 16 9 5 1 3
S Joan Despí CFS 14 9 4 2 3
Monistrol FS 13 9 4 1 4
FS Castellar 9 9 2 3 4
CFS Eixample 9 9 2 3 4
CCR Gavà B 7 8 2 1 5
F Rosario Central 7 8 2 1 5
FS Castellbisbal 6 9 2 0 7
olímpic Floresta B 6 9 2 0 7

CB Ripollet  11 11 0
CB Santa Coloma  11 8 3
Badalonès  11 8 3
CB Alpicat  11 8 3 
Maristes Ademar  11 6 5
CB Castellar  11 5 6
Bàsquet Sitges  11 5 6
AESE  11 4 7 
La Salle Reus Ploms  11 4 7
Círcol Cotonificio  11 4 7
Bàsquet Molins  11 4 7
Basquet Pia Sabadell   11 4 7
CB Cantaires Tortosa 11 3 8
UE Sant Cugat  11 3 8

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp

CP Voltregà 37 14 12 1 1
HC Sentmenat 30 14 9 3 2
CP Jonquerenc 29 14 9 2 3
CP Roda 27 14 9 0 5
FD Cassanenc 26 14 8 2 4
HP Tona 25 14 8 1 5
HC Ripoll 24 14 7 3 4
CE Arenys De M. 24 14 7 3 4
CHP Bigues i Riells 21 14 6 3 5
CH Lloret 18 14 5 3 6
CH Palafrugell 18 14 5 3 6
CH Arenys de Mar  14 14 4 2 8
GEiEG 13 14 3 4 7
CP Vic 11 14 3 2 9
CP Tordera 3 14 1 0 13
HC Castellar 0 14 0 0 14

Sitges - Sant Cugat 91-73
Cantaires - Ademar 73-81
Cotonificio - Alpicat 66-72
Pia Sabadell - Reus Ploms 93-50
CB Castellar - Badalonès 71-74
CB Ripollet - AESE 73-58
Molins - Santa Coloma 71-68

FuTBoL (uE Castellar)

DISSABTE 22 DESEMBrE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00   infantil A – EF Barberà
10:30     aleví D – PB Sant Cugat
10:30     aleví E – olímpic 
Can Fatjó CE
12:00     benjamí A – Can Rull RT
12:00     aleví G – PB Sant Cugat
13:00     benjamí C – Base Montcada
14:30     infantil C – Base Montcada
16:30     juvenil B  – Sabadell Nord CF

partits a fora
09:00    J. 25 Sept. -  infantil A femení
09:30    Ripollet CF -  aleví F 
10:20    Aristoi Football –  aleví C
11:00    Palau Sòlita -  aleví H 
11:15    Ripollet CF -  prebenjamí A
11:30    La Romànica CF -  aleví B 
11:45    Tibidabo TR –  benjamí B
12:30    Santa Perpètua - debutants 
12:45    Sant Jordi -  infantil B femení
14:00    Roureda VDF -  infantil D 
20:00    Base Montcada –  juvenil A

DIuMENGE 23 DESEMBrE
Joan Cortiella-Can Serrador
09:30   aleví A – Tibidabo TR
10:00     benjamí D – Thau Sant Cugat
12:15     amateur – Sabadell B
15:00     cadet B – Sant Quirze
17:00     cadet C – Sabadellenca UE

partits a fora
08:30    Santa Eulàlia -  veterans 
09:00    Sabadell FC –  infantil B
09:00    B. Montcada – juvenil femení
16:30    Sant Cugat FC –  cadet A

AGENDA
DEL 21 AL 27 DE  DESEMBRE

BÀSQuET (CB Castellar)

DISSABTE 22 DESEMBrE
pavelló puigverd
09:00   premini – CB Regina Carmeli
09:00   premini femení – JET
10:30     premini fem – Sant Nicolau
16:30     cadet – Jesuïtes Casp

partits a fora
10:30    EI School -  preinfantil
12:30    EB Rosella -  mini
18:00    CB Viladecavalls 
-  júnior fem,

DIuMENGE 23 DESEMBrE
pavelló puigverd
12:00     premini – CB Can Parellada

partits a fora
11:00    CEB Sant Jordi -  infantil
11:30    CB Sant Josep -  mini

VÒLEI (FS Castellar)

DISSABTE 22 DESEMBrE
pavelló puigverd
10:45   cadet B – CV Taradell 
12:30     
infantil B – Jaume Callís
12:30     
cadet masculí – CV olot 
20:30   sènior A – Igualada VC 

partits a fora
09:00  CV Barberà -  infantil A
10:00    Manresa  -  cadet A
11:45    Manresa -  juvenil 
16:00   Viladecans -  sènior masculí

DIuMENGE 23 DESEMBrE
partits a fora
16:00    Frederic Mistral  
 Tècnic Eulàlia -  sènior B

FuTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 22 DESEMBrE
pavelló Joaquim Blume 
12:30   juvenil A – FS olesa

partits a fora
10:30    Montseny CECD -  juvenil B 
16:00    Escola Pia CE -  cadet B
18:00    FS olesa -  sènior A
18:15    Palau Sòlita -  aleví A 

DIuMENGE 23 DESEMBrE
pavelló Joaquim Blume 
09:00   prebenjamí B – Montornès
10:45     
benjamí B – Palau Sòlita 
12:00   prebenjamí A – Ràpid S. C.
13:15     aleví B – Futsal Mataró CE
17:00    sènior B – FS Aiguafreda
19:00   cadet A – CFS Montcada

partits a fora
09:00  o. Floresta -  benjamí A 
10:15    o. Floresta -  prebenjamí A

Max Sánchez -segon per la dreta- en l’entrega dels premis rACC. || a. saN aNdrés

Carmelo Morales -a l’esquerra- durant l’acte de reconeixement de la rFME0. || rFme

MoToCICLISME | RACC

MoToCICLISME | C. ESPANyA

Max Sánchez,  
guardonat als 
premis RACC

Carmelo Morales, 
reconegut per la 
RFME a la gala 2018

Els finals d’any són sempre sinònims 
de premis en el món del motor i un altre 
dels pilots castellarencs, Max Sánchez 
també va cobrar rellevància en la gala 
de premis RACC Motorsport, després 
de la temporada aconseguida al naci·
onal de velocitat.

El pilot d’11 anys, va ser un dels 
protagonistes que va desfilar per l’es·
cenari de la sala d’actes de l’Hotel Hil·
ton Diagonal Mar per ser reconegut 

La sala d’actes de la Universidad de Bellas Artes de Madrid va 
acollir la gala d’entrega de premis de la Real Federación Moto·
ciclista Española, en la qual, una temporada més, el pilot caste·
llarenc Carmelo Morales va ser reconegut com a vencedor del 
campionat d’Espanya de velocitat.

Amb la presència de la BMW de l’easyRace amb el ‘31’  del 
sis vegades campió d’Espanya sobre l’escenari, van desfilar pi·
lots com Marc Alcoba, Iván Cervantes, Jaume Betriu, Josep 
García, Alejandro Andreu, Álex Gamboa, Berta Abellán, Myri·
am Mena, Pakita Ruiz o Sara García. A l’assemblea general del 
matí també es va donar a conèixer el calendari per al 2019, que 
constarà de set proves, i que començarà i acabarà al circuit de 
Jerez.  ||  a. saN aNdrés

per l’assoliment de la quarta posició 
al campionat d’Espanya en la catego·
ria de Moto4. 

A l’escenari de l’Hotel Hilton Di·
agonal Mar, Sánchez rebia el premi de 
mans d’Aman Barfull, director espor·
tiu del RACC, compartint escenari amb 
el guanyador del ral·li Dakar, Carlos 
Sainz o pilots mundialistes com Xavi 
Vierge, Àlex Màrquez, Nil Solans i la 
resta de competidors que corren sota 
l’aixopluc del Reial Automòbil Club de 
Catalunya.

El petit pilot castellarenc d’11 
anys, una de les més fermes prome·
ses del motociclisme català i espanyol, 
encara segueix a la recerca de patroci·
nis per la pròxima temporada, on tor·
narà a competir amb les  millors pro·
meses del país sobre dues rodes en la 
categoria de Moto4.  || a. saN aNdrés
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cultura pessebres 

La Nit del pessebre tindrà 
lloc el 29 de desembre amb 
l’actuació del Kor ítsia

el proper dissabte 29 de desembre 
s’ha programat la Nit del pessebre, 
una iniciativa de la Federació ca-

talana de pessebristes a la qual el 
grup pessebrista de castellar s’ha 
adherit.  l’’horari d’obertura serà de 
17 h a 1 de la matinada. a les 22.30 
hores s’ha previst un concert a càr-
rec del Kor Ítsia, del cor sant este-
ve. l’activitat és oberta a tothom.

Quins fogons t’ensenya 
a fer torrons rossos, 
blancs i negres 

les noies de quins fogons ja espe-
ren l’arribada dels reis d’orient. per 
rebre’ls amb honors, han preparat 

tres torrons personalitzats. un de 
ros fet amb ametlla, un negre de 
xocolata, i un blanc de coco. pots 
veure com es fan clicant el vídeo del 
Facebook de quins fogons o bé a la 
pàgina web de lactual.cat i al You-
tube de l’actual.

Nou anys de Pessebre Vivent
 A Sant Feliu, hi tornarà a haver nen Jesús de veritat i s’homenatjarà mossèn Ramon Villarino

Els propers 23, 26 i 29 de desembre 
tindrà lloc la 9a edició del Pessebre 
Vivent de Sant Feliu del Racó. “Tre-
ballem amb molta il·lusió i espe-
rem que la gent en gaudeixi”, diu 
Alba Cañadell, presidenta del grup 
del Pessebre Vivent.  Enguany, ja s’hi 
han inscrit 75 figurants, “molts d’ells, 
de Castellar, i si algú s’hi vol afegir 
encara té l’oportunitat”. Els hora·
ris d’obertura seran de 19 h a 20.30 h 
els dies 23 i 29 i de 19.30 h 21 h, el 26. 

El Pessebre Vivent 2018 inclou 
algunes novetats destacades. Per 
exemple, “tindrem un nen Jesús 
de veritat, que l’any passat va haver 
de ser una nina”, explica Cañadell, 
que afegeix que “una novetat que 
cridarà l’atenció serà a la plaça, on 
hi haurà dues fades dels desitjos”. 

En aquest sentit, l’any passat es 
va posar per primer cop l’arbre dels 
desitjos, on els nens i nenes penjaven 
targetes amb els seus desitjos parti·
culars. “Aquest 2018 s’està muntant 
un escenari espectacular, però no 
puc avançar més”.  A la plaça també 
hi haurà un nou ambaixador, ja que el 
que hi havia s’ha jubilat, i l’acompa·
nyaran dos patges infants.

L’escena de les rentadores té 
atrezzo nou, “l’hem potenciat bas-
tant”. També s’ha potenciat l’escena 
de l’Anunciació, abans del naixement, 
que ara serà a baix, als horts, on l’any 
passat hi havia els tres reis d’Orient. 
“Enguany, els reis encara no sabem 
on els posarem, potser a l’escoles, 
perquè la canalla els vegi de lluny”, 
diu la presidenta.

  Marina Antúnez

Sant Feliu del racó

+ pESSEBrES

L’Associació del Grup Pessebrista 
de Sant Feliu del Racó inaugura 
l’exposició de pessebres i 
fotografies diumenge que ve, 23 de 
desembre. La mostra pessebrista 
estarà oberta també els dies 25, 
26, 29 i 30, de 12 a 14 h i de 18 
a 20.30 h; el dia 5 de gener, de 
12 a 14 h; el dia 6, de 18 a 20.30 
h; el 12 de gener, de 12 a 14 h i 
de 18 a 20.30 h, i el 13 de gener, 
de 12 a 14 h. En total, es podran 
veure vuit diorames diferents.

Escena del naixement de l’any 2017. || q. pascual

D’altra banda, l’escena dels di·
monis també canvia de lloc i s’hi in·
corporen tres dimonis infants.  A més, 
aquest any hi haurà quatre romans en 
comptes dels dos que hi havia en al·
tres edicions. “Dos d’aquests romans 
són interactius, aniran voltant pel 
pessebre, i jo mateixa faig un per-
sonatge interactiu”, desvela Caña·
dell. L’alcaldable Pau Castellví també 
s’hi incorpora com a figurant. A l’en·
trada, també hi haurà l’Antònia, “la 
castanyera de Castellar, i la Maria 
Consol Casajuana”. 

Una de les figures que més 
agrada als petits visitants és el caga·
ner, “que enguany es podrà veure 
els tres dies de pessebre”. També 
es manté l’escena dels ramaders, 

llenyataire,el ferrer, el forner,  · “que 
l’any passat va fer molta gràcia 
perquè donava torrades a la gent”· 
i encara està per definir una escena 
d’un sopar típicament català. A més, 
es podrà veure el mercat d’herbes 
remeieres, de teixits, llegums, frui·
ta i verdura. 

L’escena de les pescadores can·
via de lloc i ara les trobarem a la plaça 
de la Masia, “amb una escena més 
gran i espectacular”. 

A la plaça hi haurà parada de 
llaminadures, de formatges Mont·
brú i “s’incorpora una parada del 
Jordi Permanyer, amb formatges, 
vins i xocolata”. 

actes solidaris i records

Els organitzadors del Pessebre Vi·
vent col·laboren amb Càritas Caste·
llar recollint productes de neteja de 
la llar i d’higiene personal. Els dona·
tius es poden dipositar en uns cubells 
que hi haurà a l’entrada del pessebre. 

D’altra banda, enguany s’ho·
menatjarà el recentment desapare·
gut mossèn Ramon Villarino. Hi ha 
una escena on ell feia de rabí “que 
mantindrem, i on posarem una 
nota de condol”.

A més de les escenes, al Pesse·
bre Vivent també es podrà gaudir de 
l’actuació dels discjòqueis Ferran i Ro·
bert els dies 23 i 26, a la plaça de Doc·
tor Puig, i d’un concert del Cor Sant 
Esteve, el dissabte 29, a la plaça de la 
Masia. També hi haurà el sorteig d’una 
panera l’últim dia. L’organització del 
Pessebre Vivent agraeix, un any més, 
la col·laboració de Caldos Aneto, així 
com la predisposició de col·laboradors 
i patrocinadors de l’esdeveniment.  

El Nadal de 
Colònies i 
Esplai Xiribec 

Colònies i Esplai Xiribec, cons·
tants amb el que porten a terme, 
oferiran una representació de 
‘Xiribec i Xiripiga. Els Pastors 
Cantaires de Betlem’, a l’Audito·
ri Municipal, dimecres 26, a les 
19.30 h, i diumenge 30, a les 18.30 
h. Es tracta d’una adaptació de 
la sarsuela nadalenca de 1916 de 
mossèn Joan Abarcat recupe·
rada per Colònies i Esplai l’any 
1985, i posada en escena cada any, 
fins al 1994, i a partir d’aleshores, 
cada dos anys. Després de la cele·
bració del centenari, fa dos anys, 
Colònies i Esplai continua amb 
la tradició i oferirà l’obra, en què 
hi actuen els joves de l’esplai i en 
què també hi participen alguns 
infants i famílies. La direcció va 
a càrrec de Clara Martí.  

La venda d’entrades es pot 
fer a l’Auditori Municipal, una 
hora abans de l’inici, o als locals 
de Colònies i Esplai Xiribec els 
dies 21, 22, 27 i 28 de desembre, 
de 18 a 19 hores. 

D’altra banda, el grup de 
Colònies i Esplai Xiribec planta·
rà el pessebre el 22 de desembre 
que ve, a les 19 h. Enguany, s’ar·
riba a la 25a edició. Des de l’any 
1993, Colònies i Esplai Xiribec té 
cura de fer i plantar un pessebre 
a la Casa de la Vila. Les figures 
es van elaborar al ‘Som traçuts’, 
una activitat duta a terme el pas·
sat 24 de novembre. El resultat 
va ser l’elaboració de figures de 
diferents estils. L’Esplai també 
cantarà nadales.  || m. a.

XIrIBEC | NADAL
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LITErATurA | GUARDó

Natàlia Cerezo, premi ‘El ojo Crítico’ de Narrativa

La castellarenca Natàlia Cerezo ha 
estat la guanyadora del Premi El Ojo 
Crítico de Narrativa 2018 gràcies al seu 
debut A les ciutats amagades, un recull 
de relats publicat per :Rata_, editorial 
que també ha editat la versió en caste·
llà de l’obra. El jurat d’aquest prestigi·
ós premi, promogut pel magazín cul·
tural diari de RNE, ha valorat de l’obra 
“el seu minimalisme sentimental i 
la capacitat per descriure escenes 
que romanen a la memòria del lec-
tor, amb un univers ben definit”.

La castellarenca 
ha obtingut el 
guardó per ‘A les 
ciutats amagades’

L’escriptora i traductora cas·
tellarenca, de  33 anys, ha estat re·
coneguda amb aquest premi amb el 
seu primer llibre, un conjunt de 15 
relats que tenen un estil que pot ser 
hereu de la narrativa curta anglosa·
xona d’autors com Raymond Carver 
o Alice Munro. De fet, és la primera 
vegada que el premi s’atorga a un lli·
bre de contes. Ella mateixa va ser l’en·
carregada de traduir·los al castellà i, 
segons ha informat la mateixa Cere·
zo, assistirà el 12 de febrer a la ceri·
mònia de lliurament d’aquests guar·
dons, que es farà al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 

Ràdio Nacional va crear els 
guardons fa 29 anys per premiar joves 
talents. Amb els anys, s’ha convertit 
en un dels millors canals de promoció 
d’artistes que comencen. El de Nar·
rativa es el setè dels premis d’aques·
ta edició, després del de Teatre, que 
ha recaigut en Lucía Miranda. Cere·
zo també comparteix guardó aquest 
any amb Maria Arnal i Marcel Bagés 
en la categoria de Música Moderna.  
‘El Ojo crítico’ s’emet de dilluns a di·
vendres a les 18 h a RNE.  || redacció

Les veus que sonaran aquest Nadal

El Cor Sant Esteve, 
la Coral Xiribec, 
Espaiart i Artcàdia 
ofereixen diversos 
concerts corals

CoNCErTS CorALS | NADAL

Els cors del Cor Sant Esteve (cor de 
Menuts, cor de Mitjans, cor de Grans 
i Kor Ítsia) i també la Coral Xiribec 
oferiran, el 23 de desembre a les 18.30 
hores, el tradicional Concert de Nadal 
a l’Església de Sant Esteve. “Aquest 
any, engeguem de nou un grup de 
Menuts, de 3 i 4 anys, que s’estrena 
davant del públic”, diu Jaume Sala, di·

  Marina Antúnez

Moment del Concert de Nadal amb el Cor Sant Esteve i la Coral Xiribec. || q. pascual

L’escriptora castellarenca Natàlia Cerezo, dimecres passat. || F. muñoz

rector del Cor de Mitjans, Grans i Kor 
Ítsia del Cor Sant Esteve. Els Menuts 
cantaran tres cançons sols i una con·
junta amb el grup de mitjans. “Ens fa 
molta il·lusió perquè és un grup que 
va a totes, amb moltes ganes, tenen 
un gran futur!”, apunta Sala. 

El cor de Mitjans estrena cate·
goria i n’hi ha que també s’estrenen 
en aquest concert. El grup de Grans, 
després del concert, es prepara per 
enregistrar un CD amb Arnau Tor·
dera, del grup Obeses, i després vi·
atjarà a Finlàndia. 

La Coral Xiribec, dirigida per An·
dreu Brunat, ha preparat un repertori 
nadalenc. Juntament amb el Cor Sant 
Esteve, també cantaran alguna peça. 

Espaiart ha programat el Conte 
de Nadal, de Charles Dickens pel 23, a 
les 12 h, a l’Església de Sant Feliu, un 
concert amb les Corals Musicorum 
que, enguany, s’uneixen amb les co·
rals de l’escola Joan Blanquer, El Cor 
de la Nit i SOM·night per presentar 
aquest conte per a cor i piano amb 
música de Paul Williams, Alan Men·
ken, John Debney i  Danny Elfmant. 

Per a la narració del contes es 

farà servir l’adaptació al català de 
David Pintó, Xavier Torras i Montse 
Gatell, amb els arranjaments de Xa·
vier Torras i la interpretació musical  
al piano de Sergi López i a la flauta 
travessera de Paula Duran. Tot ple·
gat, sota la direcció de Sònia Gatell. 

El Conte de Nadal de Dickens 
explica la història del senyor Scro·
oge, un vell garrepa i rondinaire que 
viu reclòs en un món solitari d’odi i 
menyspreu fins que, una nit abans 
del dia de Nadal, el visiten els espe·
rits del passat, del present i del futur. 

D’altra banda, dissabte 22, 
Artcàdia ha preparat el concert 
Musiquem per Nadal, protagonitzat 
per infants que participen en dife·
rents formacions musicals i instru·
mentals. Hi actuaran l’Orquestra 
“Petits Músics”, l’Orquestra Infan·
til d’Artcàdia, el conjunt de guitar·
res i pianos i el Cor “Petits Músics” 
de l’Artcàdia.  

La Jove Orquestra de Caste·
llar oferirà un Concert de Nadal el 
dia 28 de desembre, a les 19 h, a l’Au·
ditori Municipal. Celebra el primer 
aniversari amb aquesta proposta.  
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El Centre d’Estudis de Castellar · 
Arxiu d’Història va presentar, el pas·
sat divendres 14 de desembre, un tre·
ball conjunt entre artistes plàstics i el 
poeta Miquel Desclot, “un poeta de 
casa de magnitud nacional”, diu Da·
niel Rocavert, del Centre d’Estudis de 
Castellar. En concret, es va presentar 
una carpeta de gravats titulada Infern. 
Una comèdia Poca-Solta, elaborada 
pels pintors Enric Aguilar, Blanca Gi·
bert, Joan Mundet, Esteve Prat i Da·
niel Rocavert. “L’acte de presenta-
ció va anar molt bé, va venir molta 
gent, l’experiència ha estat molt và-
lida”, afegeix Rocavert.

Per començar, es va presentar 
una exposició a la Sala d’Exposici·
ons Temporals del Centre d’Estudis 
amb les quinze estampes digitals que 
conté la carpeta. “És una exposició 
que segueix oberta, per si algú té 
interès a visitar-la”, diu Rocavert.

La poesia que inspira els artistes

Miquel Desclot 
presenta uns límerics 
al Centre d’Estudis 
de Castellar (CEAH)

A continuació, els responsables 
del Centre d’Estudis de Castellar 
· Arxiu d’Història (CEAH) van ex·
plicar el projecte i “es va iniciar un 
intercanvi d’impressions i d’idees 
amb els assistents, que també és el 
que preteníem”, segons Rocavert.
Les estampes o gravats que es van pre·
sentar estan inspirats en uns límerics 
inèdits de Desclot. “Ell mateix va fer 
una explicació magistral sobre el 
tema dels límerics”. Com ja és ha·
bitual en la manera de fer del poeta 
castellarenc, “Desclot va ser molt 
didàctic, molt pedagògic, i la seva 
explicació es va fer molt amena”. El 
límeric és una peculiar forma poètica 
de la llengua anglesa, de cinc versos, 
de to divertit i irònic. A continuació, es 
va fer una lectura dramatitzada dels 
poemes per part dels actors i actrius 
Joan Solé, Josep M. Roviralta, Maria 
Rovira, Ramon Permanyer, Gemma 
Pellicer i Gabi Ruiz. “Van lligar de 
manera encertada la lectura per-
què el poema anglosaxó agafés 
protagonisme”. En aquest sentit, 
Rocavert apunta que aquest format 
d’exposició amb presentació, expli·
cació de Desclot i escenificació poèti·
ca és fàcilment exportable a d’altres 

CENTrE D’ESTuDIS DE CASTELLAr | PRoJECTE

La tretzena edició de la Nit de Castells, celebrada dissabte 15, va deixar 
premis per a diverses colles. Pel que fa a la colla dels Castellers de Caste-
llar, van rebre un dels Premis Baròmetre Casteller, que premia les colles 
que han pujat un pis el seu nivell històric. En el cas de la colla de Castellar, 
el reconeixement es deu al pas de pujar de 6 a 7 pisos els seus castells. El 
premi va ser recollit per diversos Capgirats, entre ells, el cap de colla, Ge-
rard Rosell. Són els mateixos que, enguany, ha pujat la colla dels Caste-
llers del Prat. El Premi Baròmetre Casteller també l’han rebut els Moixi-
ganguers d’Igualada, que han pujat de 8 a 9 pisos. Els premis s’atorguen 
de part de la revista Castells.   ||  m.  aNtúNez

El 7 dels Capgirats, a la Nit de Castells

Miquel Desclot va fer una classe magistral per parlar dels límerics que formen part d’un nou projecte artístic i literari. || F. muñoz

GuArDó | CAPGIRATS

Marta Brucart i M. Davis actuaran aquest 21 de desembre, a les 19 hores, a 
la Sala d’Actes d’El Mirador. Són cantants amb estils i trajectòries diferents 
però amb una passió en comú: cantar. Brucart és cantant i sonoterapeuta 
professional, i ha dedicat la seva vida professional al desenvolupament de 
la veu. També és actriu i ballarina de sexy pole dance. M. Davis s’estableix 
recentment com a cantant professional després de tota una vida d’expres-
sar-se mitjançant el cant. La seva inquietud i recerca constant la porten a 
treballar amb diferents mestres perquè l’acompanyin per consolidar la seva 
veu. El seu estil, d’influència soul, defineix perfectament aquesta cantant. 
L’any 2017, ambdues van unir els seus camins.  || m. a.

CoNCErT DE NADAL | SALA D’ACTES D’EL MIRADoR

M.Davis i Marta Brucart actuen a El Mirador

centres d’estudis, de manera que no 
es descarta una segona o més con·
vocatòries, “a la Fundació Bosch i 
Cardellach de Sabadell, o al Cen-
tre d’Estudis de Terrassa, etc.”.

Les carpetes ja són a la venda. 
N’hi ha 20 i tenen un cost de 199 
euros, cada una. Cada carpeta inclou 
15 gravats Din A4. “El producte té 
un cost per l’elaboració mateixa, no 
perquè hi hagi benefici”, diu Roca·
vert. El Centre d’Estudis “va apos-
tar per això i esperem que, amb 
el temps, es vagin venent”. Es vol 
continuar amb més experiències. 
Per tant, des del Centre d’Estudis de 
Castellar animen a totes les perso·
nes que tinguin material que pugui 
encaixar amb el projecte que ens els 
ho facin saber. Aquest projecte s’em·
marca  en el que s’ha titulat Poiesis 
art selecta, i consisteix en la troba·
da de poetes amb artistes plàstics. 

La idea és que el Centre d’Estu·
dis de Castellar “sigui un punt refe-
rent del a cultura a Castellar”. En 
aquest sentit, s’està treballant per 
consolidar una secció d’art i per im·
pulsar encara més la de literatura. La 
secció que està plenament consolida·
da és la d’història.   || mariNa aNtúNez

BrEuS
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El grup Macedònia publica un nou 
disc titulat ‘Escandaliciós’, “una 
paraula inventada que barreja es-
càndol amb deliciós”, aclareix Dani 
Coma, líder de la formació. El treball 
inclou 11 cançons. “Intentem passar 
per diferents temes que preocupen 
els nens”. El va presentar divendres 
14 de desembre.

Un dels temes del disc es diu, 
precisament, “Escandaliciós” i parla 
de l’instant previ abans que passin 
les coses, “abans d’anar de colònies, 
abans d’anar a Eurodisney, abans 
que arribi la festa amb els amics”, 
afegeix Coma, “perquè quan una 
cosa t’està a punt de passar ja t’es-
tà passant”. Ja fa temps que el Dani 
tenia aquesta idea al cap, i explica que 
“la periodista Tatiana Cisquella la 
va plasmar molt bé en un article”. 
Coma va agafar la idea, va inventar 
la paraula i va fer la cançó.

El CD també inclou alguns temes 
que el grup ja va presentar, com “Ma·
renostrum” i “Mulla’t”. Una altra de les 
cançons es diu “Avui t’estimo” i parla 
de l’ideal d’estimar. “Blue, blue” és la 
cançó numeró 3 i és una sàtira que se 
centra en el que envolta el tema de les 
xarxes socials. “Explica com una noia 
arriba a la conclusió que si el mar és 
blau és perquè els peixos fan “blue, 
blue” i com això la converteix en in-
fluencer i Youtuber referent”.

Un tema es diu “Equilibri” i expli·
ca diversos equilibris, des del necessa·
ri per pujar dalt d’una barca i no caure, 

fins a l’equilibri entre les coses que no 
sabem fer i les que sí, fins a “equilibris 
que fem per arribar a final de mes 
o els desequilibris socials al món”.

Un altre dels temes és el “Senyor 
Groc”. Fa temps, Macedònia va fer 
una cançó que es deia “Senyor Wert”, 
parlant del ministre. Ara, “agafem 
el panorama polític actual català i 
parlem del color groc, un abstrac-
te que ha agafat molta importàn-
cia”, explica Dani Coma. Fins ara, el 
color groc havia viscut en pau, “era 
un símbol d’alegria, llum i color”. 
Macedònia es posa a la pell del per·
sonatge i el fa vius dins un paleta de 
pintor, on també hi ha el cian i el ma·
genta. “La cançó explica com es re-
lacionen aquests tres colors”.

‘Escandaliciós’, nou disc de Macedònia

Imatge promocional de Macedònia, que treu el disc ‘Escandaliciós’. || cedida

El grup musical castellarenc inclou per primer cop un tema amb una guitarra i una veu

   Marina Antúnez

En una altra cançó, “Sola”, es parla del 
bullying, “però d’una manera poc victi·
mista”. En aquesta interpretació, per 
primera vegada només intervenen una 
guitarra i una veu. “Només canta una 
de les nenes, i això encara no ho haví-
em fet mai, a Macedònia”, diu Coma.

La cançó “reina” parla d’una nena 
que és dins la panxa de la mare i avisa 
del que suposarà per al seu germà gran 
el seu naixement. “Seria com la sego-
na part de la cançó que ja vam fer al 
disc “Flors” que es deia “invasió”, 
en què el germà, aleshores, avisava 
als pares de com canviaria tot amb 
el seu naixement”. La lletra i música 
d’aquesta cançó ha estat obra del gui·
tarrista castellarenc Ferran Martín.

“Inclusive world” és una cançó 

MúSICA | MACEDòNIA

en anglès que canten i toquen les 
noies. “Elles toquen l’ukelele, el 
caixó, etc”. Ha estat un encàrrec 
del Consell Assessor Jove del Sín·
dic de Greuges de Catalunya, “que 
ens va demanar un tema que par-
lés de la inclusió social de persones 
amb malalties mentals”.

El tema ”Amb rodes” parla 
d’una mare que va amb cadira de 
rodes i la seva filla. Es posen a par·
lar, de manera molt normalitzada, 
de com jugaven fa uns anys. “És una 
cançó molt sana i emotiva”.

Macedònia encara no té data per 
a la presentació oficial del disc.  El CD 
ja és a la venda, “es pot demanar al 
tió o als Reis d’Orient”. També es 
pot escoltar a l’Spotify. 

‘Mossbank 
Road’ s’estrena 
a l’Auditori

Aquest divendres, a les 21 hores, 
l’Auditori Municipal Miquel Pont 
acull la proposta teatral de la 
Bitó i La Villarroel, Les noies de 
Mossbank Road.

El muntatge, original 
d’Amelia Bullmore, està dirigit 
per Sílvia Munt i interpretat per 
les actrius de primera fila Cristi·
na Genebat, Marta Marco i Clara 
Segura.  Les entrades, segons va 
comunicar ja fa dies la regidoria 
de Cultura, estan exhaurides.

Les noies de Mossbank Road 
parla de l’amistat que sorgeix en 
un espai de llibertat com és un 
pis d’estudiants, lluny del pes de 
la família. Aquí, les protagonis·
tes, entre els 18 i els 19 anys, faran 
“l’estirada” juntes, i juntes tasta·
ran la llibertat de poder descobrir 
qui són més enllà del que els seus 
pares o l’entorn han projectat da·
munt de cadascuna d’elles. 

La Di, la Viv i la Rose for·
maran una nova família i cons·
truiran a Mossbank Road el seu 
refugi. Però la cara més fosca de 
la vida interromprà aquest pa·
radís; un fet inesperat les afec·
tarà profundament, fins al punt 
que, a partir d’aleshores, mar·
carà les seves decisions i deter·
minarà el seu futur.  

Quan l’etapa d’estudiants 
caduca, Mossbank deixarà de 
ser un lloc físic per a conver·
tir·se en un espai interior que 
les acompanyarà sempre.  || 

redacció

TEATrE | AUDIToRI 
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agenda 21 de desembre al 5 de gener de 2018

DIVENDRES 21 
Tot el dia - propoSTA
Espectacle de màgia pels carrers
Diferents carrers de la vila
organització: Comerç Castellar

De 18 a 21  h - propoSTA
Quinto solidari
opensurf d’El Mirador
organització: Creu Roja

19 h - MúSICA
Audicions de Nadal de l’EMM 
Torre Balada
Escola Municipal de Música 
Torre Balada
organització: Escola Municipal de 
Música Torre Balada

19 h - MúSICA
Concert de Nadal amb Marta 
Brucart i M. Davis
Sala d’Actes d’El Mirador
org.: Marta Brucart i M. Davis

De 20 a 22 h - MúSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
El Calissó d’en Roca
organització: El Calissó d’en Roca

21 h - TEATrE
‘Les noies de Mossbank road’
Entrades exhaurides
Auditori Municipal

DISSABTE 22
Matí - propoSTA
Espectacle de màgia pels carrers
Diferents carrers de la vila
organització: Comerç Castellar

D’11 a 14 h - propoSTA
L’Ambaixador dels reis al Mercat
+ info.: Pàg: 23 

11 h, 19 h i 21 h - propoSTA
Dejuni col·lectiu
Ioga (11 h), xerrada sobre la 
no violència amb Pepe Beunza (19 h) i 
concert d’Els Collons del Pare Rababa
Cal Gorina
org.: ANC Castellar, CDR Castellar

11.30 h - propoSTA
open Ballet Class
Sala Blava de l’Espai Tolrà
organització: Zona Dansa

12 h - MúSICA
Concert Musiquem per Nadal
Auditori Municipal
organització: Artcàdia

12 h - propoSTA
Contes per a tota la família: ... 
Mukashi, Mukachi
A càrrec de Tere Monclús
La Centraleta
org.: Llibreria La Centraleta

19 - propoSTA
25a plantada del pessebre
Jardins del Palau Tolrà
org.: Colònies i Esplai Xiribec

22.30 h  - BALL
Nit de ball amb Bumeran
Sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: Pas de Ball i Tot Ballant

DIUMENGE 23
12 h -  INAuGurACIó
pessebres a Sant Feliu del racó
+ info.: Pàg.15

12 h -  MúSICA
‘Conte de Nadal’, de Charles 
Dickens (Corals Musicorum)
Església de Sant Feliu del Racó
organització: Parròquia de Sant 
Feliu del Racó i Espaiart

13 h - propoSTA
Dejuni col·lectiu: I si expliquem un 
conte?A càrrec de l’autor, David Vila 
Ros, i la il·lustradora Sílvia Morilla
Cal Gorina
org.: ANC Castellar i CDR Castellar

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

18.30 h  - MúSICA
Concert de Nadal a càrrec del Cor 
Sant Esteve i Coral Xiribec
+ info.: Pàg. 15

De 19 a 20.30 h - propoSTA
9è pessebre Vivent de 
Sant Feliu del racó
+ info.: Pàg. 15

19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Penya Solera Barcelonista (c. Molí)
org.: Penya Solera Barcelonista

DILLUNS 24
18 h - propoSTA
Missa del “pollet”
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

23.59 h - propoSTA
Missa del gall
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

DIMARTS 25
10 h i 12 h - propoSTA
Missa de Nadal
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Local de la Penya Solera 
Barcelonista (c. Molí)
org.: Penya Solera Barcelonista

DIMECRES 26
9 h -  propoSTA
Entrenament de trail 
“crematorrons”
Pistes d’atletisme
org: Dimension3 Club Triatló

12 h - propoSTA
Missa solemne en honor 
de Sant Esteve
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

De 18 a 23 h - propoSTA
Quinto Capgirat solidari
Sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: Castellers de Castellar

19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Penya Solera Barcelonista (c. Molí)
org.: Penya Solera Barcelonista

De 19.30 a 21 h - propoSTA
9è pessebre Vivent de 
Sant Feliu del racó
+ info.: Pàg. 15

19.30 h  - TEATrE
‘Xiribec i Xiripiga. Els pastors 
cantaires de Betlem’
Auditori Municipal
org.: Colònies i Esplai Xiribec

DIJOUS 27
De 17 a 20.30 h - propoSTA
Jornada de donació de sang
Local del CEC
organització: Banc de Sang i Teixits

19 h - propoSTA
presentació del calendari de 
Maria pichel, il·lustradora de 
Castellar
La Centraleta
organització: La Centraleta

19.30 h - propoSTA
Missa i concert a càrrec 
del grup Nadalet
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

21.30 h - MúSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en Roca
organització: El Calissó d’en Roca

DIVENDRES 28
De 10 a 13 h - propoSTA
Festa de la Llufa
Plaça d’El Mirador
organització: Esplai Sargantana

19 h - MúSICA
Concert de Nadal de la JoCVA
Auditori Municipal
org.: Acció Musical Castellar

De 20 a 22 h -  MúSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
El Calissó d’en Roca
organització: El Calissó d’en Roca

DISSABTE 29
10.30 h, 11.45 h i 17 h - TALLErS
Tallers artístics de Nadal
De 10.30 a 11.30 h (de 4 a 6 anys), 
d’11.45 a 12.45 h (de 0 a 3 anys) i de 
17 a 18.30 h (de 7 a 11 anys)
Artcàdia
organització: Artcàdia

D’11 a 14 h - propoSTA
L’Ambaixador dels reis al Mercat
Mercat Municipal
organització: Mercat Municipal

18 h - propoSTA
Quinto de Nadal
Local del CEC
org.: Centre Excursionista Castellar

De 19 a 20.30 h - propoSTA
9è pessebre Vivent de 
Sant Feliu del racó
+ info.: Pàg. 15

19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Local de la Penya Solera 
Barcelonista (c. Molí)
org.: Penya Solera Barcelonista

20 h - propoSTA
Missa de la Sagrada Família
Església de Sant Esteve
org.: Parròquia de Sant Esteve

DIUMENGE 30
10 h, 12 h i 20 h - propoSTA
Missa de la Sagrada Família
10 h i 12 h, Església de Sant Esteve; 
20 h, Capella de Montserrat
org.: Parròquia de Sant Esteve

18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble perfil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h  - TEATrE
‘Xiribec i Xiripiga. Els pastors 
cantaires de Betlem’
Auditori Municipal
org.: Colònies i Esplai Xiribec

19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Local de la Penya Solera 
Barcelonista (c. Molí)
org.: Penya Solera Barcelonista

DILLUNS 31
17 h - propoSTA
9è Cros de Sant Silvestre Solidari
Pistes d’atletisme
org.: Esport, Cooperació i Acció 
(ESCoAC) i Club Atlètic Castellar

DIMARTS 1
19 h - propoSTA
Quinto de la penya Solera
Local de la Penya Solera 
Barcelonista (c. Molí)
organització: Penya Solera 
Barcelonista

DISSABTE 5
18 h - propoSTA
Cavalcada de reis
Sortida: Espai Tolrà
organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Col·laboració: Banda i Majorettes 
de Castellar del Vallès, Castellers de 
Castellar, Colònies i Esplai Xiribec, 
AMPA Escola Sant Esteve

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FArMÀCIES DE GuÀrDIA 
 
 
DIVENDRES 21 VILÀ
DISSABTE 22 EuropA
DIUMENGE 23 YANGÜELA
DILLUNS 24 EuropA
DIMARTS 25 CASTELLAr
DIMECRES 26 YANGÜELA
DIJoUS 27 pErMANYEr
DIVENDRES 28 CATALuNYA
DISSABTE 29 VILÀ
DIUMENGE 30 VILÀ 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFuNCIoNS 

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

“El Nadal, més que anar d’obrir regals, va  d’obrir el propi cor.”
Janice Maeditere

@joanmuntada @mireiacasamada @jordi_novatek_urbex
Ja els tenim aquí! pasta lloc abandonat

MEMÒrIES DE L’ArXIu D’HISTÒrIA 

INSTAGrAM · @lactual 

Façana del cantó de llevant, amb l’absis i la cara de la casa annexa de l’ermità·masover. El dipòsit rodó, 
que porta inscrit l’any 1921, fa la funció d’una cisterna a l’aire lliure que recull la pluja de les teulades. 
Crida l’atenció la tortugada semicircular que fa de col·lector de les aigües. Dos mossens mig asseguts 
al seu peu deuen ser el rector de Sant Feliu del Racó, la parròquia a la qual pertany l’ermita, i possible·
ment un vicari amic o ajudant seu. L’estrelleta en vermell  indica el punt on hi havia hagut un gros xiper. 
|| FoNs:  arxiu d’història de castellar  || text: alBert aNtoNell|| arxiuhistoriacastellar@gmail.com ||  Fa-

ceBooK.com/arxiuhistoria 

Ermita de les Arenes (1), vers el 1932

penúltima

Juan rivera Len  
64 anys · 15/12/2018

Lázaro Lujano Garci
93 anys  · 16/12/2018
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la contra

Joan romeu

No ens podem quedar 
estancats en el 
pessebre  tradicional

Pessebrista del Grup Pessebrista de Castellar
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D’ofici és sastre, però tant de bo fos pessebrista, diu. 
És una passió que va descobrir fa gairebé 14 anys i que, 
des d’aleshores, a ell i a la seva dona els ocupa moltes 
hores: no només fan el paisatge, sinó també les figures

11 respostes
un tret principal del teu caràcter?
la sinceritat
un defecte que no pots dominar?
soc una mica impulsiu
una persona que admires?
les persones que van de bona fe
La teva paraula preferida?
hola
Quin plat t’agrada més?
els canelons de Nadal
una figura pessebrística?
les mans, m’encanta fer-les
un paisatge de pessebre pendent?
les muntanyes de suïssa
un músic?
txarango
una obra de teatre?
l’última del meu fill
un llibre?
‘una vida en imatges’, de Josep pagès petit
un desig per al 2019?
que el món escolti moltes persones a 
qui es tapa la veu i que siguem sincers

”

“

· D’on et ve l’afició de fer pessebre?
Quan era menut , a casa fèiem el pes·
sebre de suro, molsa i pedra, el que 
s’anomena popular. Als 17 o 18 anys 
vaig començar a fer pessebre amb 
una mica més de cara i ulls. Em que·
dava embadalit amb el pessebre que 
anava a veure al Grup Pessebrista, on 
ja feia anys que en feien. El pessebre 
com a tal, el vaig començar el desem·
bre del 2004. No havia tocat mai guix 
ni porexpan fins aleshores. 

· Qui va ser el teu mestre?
El meu cosí Joan Sáez me’n va ense·
nyar, va ser el meu mestre. Em va ex·
plicar com treballar el guix. Vam fer el 
primer pessebre a casa amb la Mont·
se Santander, la meva dona i també 
pessebrista. I vam guanyar el primer 
premi del Concurs de Pessebres en la 
categoria artística.   

· I quan vas entrar al Grup pesse-
brista de Castellar?
L’any 2005, arran d’això del premi, em 
van convidar a formar part del grup. 
Primer,  vaig començar d’aprenent del 
meu cosí  i l’any següent ja vam fer el 
primer diorama sols, amb la Mont·
se. Ja fa 13 anys que fem pessebres.   

· Com era fer pessebre al Grup 
pessebrista, quan vau començar?
Aleshores, el pessebre s’havia de fer 
tot in situ. Bàsicament, s’utilitzava 
una base de porexpan blanc i es co·
bria amb guix. La feina era pastar i 
collar. Ara podem fer moltes parts a 
casa. La base és de porex blanc, però 
folrat amb porex d’alta densitat, un 
material boníssim per treballar i que 
es pinta perfectament.   

· Vosaltres us feu les figures, oi?
Tot va començar perquè, a la Bien·
nal del Pessebre de l’any 2010, vam 
haver de posar el naixement en un 

segon terme perquè no teníem figu·
res prou grans al local per posar·lo a 
davant. Vam comentar la problemà·
tica amb un company, que ens va ani·
mar a agafar un tros de fang i fer una 
figura. Ho vam provar a casa i ens va 
quedar prou bé. Vam proposar fer 
un curs de figures, que van impartir 
els pessebristes sabadellencs Car·
les Capdevila i Francesc Fayos. Ells 
formen part del grup castellarenc i 
donen categoria a l’entitat. Després, 
més pessebristes ens hem fet les nos·
tres pròpies figures. 

· Enguany heu fet una figura molt 
especial, ens ho expliques?
L’any passat ens va deixar un molt bon 
amic pessebrista, en Toni Penalva. De 
seguida vam tenir clar que intentarí·
em fer la seva figura. El repte era molt 
important, perquè no és el mateix fer 
una figura imaginària que fer·la per·
què s’assembli a una persona real. En 
aquest cas, havíem de fer el Toni. Ens 

hi hem esmerçat tant com hem pogut 
i estem molt satisfets de com ha que·
dat. Ha estat molt emotiu i la gent que 
l’ha vist l’ha reconegut. 

· Creus que les vostres figures ja 
tenen estil propi?
En tot cas, volem fer figures que et di·
guin alguna cosa, que siguin diferents. 
Volem donar la volta a la vida quoti·
diana i fer figures expressives. Fer 
figures ens fa fixar en com camina la 
gent, com s’asseu, en les expressions, 
en les mans... jo miro molt les mans.  

· Quin és el repte més difícil que 
heu afrontat fins ara?
Sempre hi ha nous reptes. A nosaltres 
ens agrada molt el Pirineu català, però 
penso que un pessebrista no es pot li·
mitar a un tipus d’arquitectura, ha de 
saber fer paisatge català, hebreu, ma·
rines, etc. Nosaltres procurem alter·
nar. I sempre ens documentem moltís·
sim, sobretot, a través de les fotogra·

fies. I si el lloc és assequible, hi anem. 
Ens fixem en portes, finestres, graons, 
xemeneies,  fins i tot, en els tipus d’ar·
bres que creixen a l’indret.

· La màxima d’un pessebre és la 
representació religiosa?
Crec que,  a Catalunya, ens diferenci·
em d’altres zones de l’Estat com, per 
exemple, Andalusia. Allà tenen molt 
arrelada la Setmana Santa i fan molta 
figura clàssica de patiment. Aquí, es 
fa figura més popular perquè es va·
lora molt la part artística, quasi més 
que la religiosa. Hi ha una aposta per 
l’actualització del pessebre. Hi estic 
molt d’acord, el pessebre ha d’evolu·
cionar, no ens podem quedar estan·
cats en el pessebre tradicional. Hi ha 
moltes formes de llenguatge pesse·
brístic, el pessebre ha de dir alguna 
cosa, i a mi, els que són reivindicatius 
m’agraden. Al grup hi tenim l’Enric 
Benavent, que ha estat i és un referent 
en nous llenguatges del pessebre. 

  Marina Antúnez


