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Setmanari d’informació local

Agustí Bernad serà el 
cap de llista del PP a les 
eleccions municipals

Escenes de Betlem 
al Pessebre Vivent
de Sant Feliu  

política | P08 nadal | P18

Els més petits de la casa fa un any que esperen que arribi la nit de Reis. En la imatge, una nena durant la cavalcada de l’any 2018. ||  q. pascual

arriba la nit 
de la il·lusió
Ses Majestats els Reis estrenaran 
carrosses en una cavalvada plena 
de novetats i amb projeccions 3d

nit dE REiS | P02
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cavalcada de reis

Els tres Reis 
d’orient 
estrenaran 
carrosses   

Preparació dels nous carruatges dels Reis d’Orient, a càrrec del Grup Il·lusió. || ajuntament 

Són els visitants més esperats. L’es·
trella convidada de la festa. Tothom 
es prepara per rebre’ls. Ha estat un 
camí llarg, de gairebé un any, però 
l’espera paga la pena. No és habitual 
que la reialesa faci parada a la vila,  
però és una data especial i la màgia 
del Nadal tot ho fa possible. Els Reis 
d’Orient arriben a Castellar del Va·
llès carregats de regals i de caramels 
i alguns sacs petits de carbó i llami·
nadures per endolcir les últimes 
jornades de les vacances d’hivern. 

Així, Melcior, Gaspar i Balta·
sar esperen els castellarencs aquest 
dissabte a partir de les 18 hores a 
l’Espai Tolrà. Aquest serà el punt 
de partida  de la cavalcada, que es 
preveu que arribi al voltant de les 20 
hores al passeig de la Plaça Major. 
Com cada any, Ses Majestats comp·
ten amb uns ajudants d’excepció 
al municipi.  El Grup Il·lusió és qui 
s’encarrega de preparar l’arribada 
dels tres il·lustres mags i d’organit·
zar la cavalcada. 

canvi d’horari i de recorregut 
La 45a edició de la cavalcada de Reis 
començarà a partir de les 18 hores 
des de l’Espai Tolrà, per continuar 
tot seguit pels carrers de Portugal, 
de Suïssa (no pel carrer d’Alemanya, 
com es va fer l’any passat) i de Bar·
celona i encarar després l’avinguda 
de Sant Esteve. Després, el seguici 
continuarà per Sant Pere d’Ullastre, 
el passeig Tolrà, el carrer del Gene·
ral Boadella i Major fins arribar a la 
plaça de Cal Calissó i tornar a pujar 
per la carretera de Sentmenat per 
girar novament pel passeig Tolrà i 
arribar a la plaça Major. Serà llavors 
quan es farà, a la zona esglaonada del 
passeig de la plaça Major, la tradi·
cional adoració al Pessebre Vivent 
que organitza des del 1986 Colònies 
i Esplai Xiribec. 

Finalment, l’escenari de la 
plaça d’El Mirador acollirà la re·
cepció institucional de Melcior, Gas·
par i Baltasar, que rebran la clau de 

Ses Majestats arribaran aquest dissabte a 
les 18h a l’Espai tolrà carregats de regals i 
acompanyats d’un espectacle de llum i so que 
posarà el colofó daurat a les festes de nadal 

  Redacció

És quan es preveu que 
arribin els Reis d’Orient 

al passeig de la plaça 
Major 

HORES

20

Castellar de mans de l’alcalde, Ignasi 
Giménez, perquè puguin entrar en 
totes les llars de la vila. Es preveu 
que l’arribada al passeig de la plaça 
Major sigui al voltant de les vuit del 
vespre. Durant tot el recorregut, es 
repartiran uns 1.100 quilos de cara·
mels sense gluten entre els infants.

carrosses d’estrena

La gran novetat de la Cavalcada de 
Reis 2019 serà, però, la renovació de 
les tres carrosses de ses majestats 
d’Orient. En l’edició dels pressupos·
tos participatius de 2018, el Grup Il·
lusió va presentar el projecte Il·lusió 
per als infants per tal d’actualitzar i 
posar a punt les carrosses dels Reis 
Mags “per facilitar la tasca feixu-
ga que porten a terme cada any du-
rant la nit del 5 al 6 de gener, i evi-

El creador Lluís Campmajó i l’alcalde Ignasi Giménez amb les carrosses renovades. || ajuntament

nadaL | cavalcada

sics americans dels anys 40 i 50. Tot 
plegat, acompanyat de diverses sor·
preses que es descobriran quan  la 
comitiva reial recorri els carrers de 
la vila. Els Reis d’Orient volen sor·
prendre tots els castellarencs, des 
dels més grans fins als més menuts, 
i és per això que demanen que par·
ticipin de la cavalcada amb els ulls i 
el cor ben oberts.

Val a dir que, a més de les tres 
carrosses dels Reis, n’hi haurà tres 
més: una per a l’Ambaixador, que re·
collirà les cartes de “darrera hora”, 
una que representarà una habitació 
d’un infant, i una altra que simbolit·
zarà un vapor antic. També hi seran 
la Banda de Majorettes, els Caste·
llers de Castellar, Colònies i Esplai 
Xiribec, l’AMPA de l’Escola Mestre 
Pla i diversos vehicles d’acompanya·
ment d’empreses i col·laboradors, 
com ADF, Bombers Voluntaris, Poli·
cia Local i el servei d’ambulàncies. 

tar que cap infant es quedi sense 
el seu regal”.  Aquesta va ser una de 
les propostes més votades i això ha 
permès una posada al dia dels car·
ruatges reials que han actualitzat la 
instal·lació elèctrica, la decoració, el 
mobiliari. Fins i tot s’han canviat els 
remolcs més antics.

A més, les noves carrosses, dis·
senyades per RB Creacions, de la 
mà de Berta Vidal i de Raül Vilas·
sís, comptaran amb un innovador 
espectacle de mapping i de projecci·
ons. L’espectacle visual ha estat dis·
senyat per Lluís Campmajó i Eloisa 
López, i inclourà una composició mu·
sical que ha creat Berni Mora i que 
fusiona nadales tradicionals i clàs·

Els estels guiaran        
la comitiva reial 

+ CaVaLCada 

Les noves carrosses dels Reis 
d’Orient tindran el cel com a fil 
conductor. “Ens hem inspirat en el 
cel, en els estels i l’estrella d’Orient 
que guia els Reis Mags per arribar 
fins a nosaltres. Cada carrossa 
té una part de l’espai, d’aquest 
cosmos”, explica Lluís Campmajó, 
que ha dissenyat els efectes 
visuals de la cavalcada d’enguany. 
Així, la primera de les carrosses 
de Ses Majestats serà la més 
“galàctica”. “Hi veurem estrelles i 
constel·lacions”, apunta l’artista 
visual. “A la segona hi trobarem 
els fenòmens més màgics que 

veiem al cel, com aurores boreals o 
tempestes elèctriques amb llamps 
i núvols”, apunta Campmajó.
Finalment, el tercer carruatge serà 
el més terrenal. “És la carrossa 
que està més en contacte amb la 
terra, i és per això que té forma 
de cúpula. Hi haurà eclipsis, 
llunes i postes de Sol entre altres 
elements”, afegeix el creador. 
Cal destacar que l’espectacle 
visual combina la tecnologia 
del ‘mapping’ i de quatre 
projectors que s’instal·laran 
a cada carrossa per crear “un 
efecte 3D, acollidor i màgic, per 
captivar els infants. El treball 
d’il·luminació és molt important”.
Aquest tipus de tecnologia 
permetrà renovar cada any el 
concepte visual i la temàtica de les 
carrosses que estrenaran aquest 
dissabte els tres Reis Mags.

el tema de la setmana
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Què li demaneu 
a l’any 2019?

S’ha acabat el 2018 i n’encetem un altre amb molts 
dies per endavant per portar a terme els propòsits 
que ens plantegem. l’actUal ha entrevistat 
10 vilatans per saber què n’esperen, d’aquest 
any, pel que fa a la seva vida quotidiana i quines 
perspectives de millora veuen a la societat

david Membrives
36 anys

Leonor Ramírez
81 anys

Ricard Pujades
46 anys

núria Bernat
17 anys

Evelyn Moya
16 anys

Roger Gamero
18 anys

Ángela del Moral
61 anys

Xavier neila
36 anys

Freddy López
38 anys

Laura Rusiñol
33 anys

Aquest 2019 vull establir·me una 
mica perquè amb la feina estic a 
camí entre aquí, Madrid, Roma i 
França i no estic ubicat enlloc. La 
meva intenció, amb la meva parella, 
és assentar·nos, és el nostre objec·
tiu.  Pel que fa a Catalunya, espero 
que les coses es calmin una mica i 
s’encarrili una solució vàlida per a 
tots perquè la necessitem.

Desitjo que aquest 2019 em doni 
molta salut i molta vista, que no tinc. 
Soc vídua però no deixo de fer coses 
com, per exemple, el ball al Casal Ca·
talunya. Per al conjunt de la societat 
demano més feina per a la joventut 
–el meu fill està a l’atur–. Visc al car·
rer dels Pedrissos i desitjaria que 
s’arreglés una mica.

Espero que aquest 2019 estigui bé 
de salut i de tot. Si aquest any que 
ara comença és com el que ha estat 
el 2018, ja ho firmaria, perquè m’ha 
anat bastant bé, i la veritat és que 
no em puc queixar. Soc venedor 
de l’ONCE i m’agradaria donar, al 
2019, un premi entre els meus cli·
ents. Sobre Catalunya, em reservo 
l’opinió per a mi. 

Aquest 2019 me’l plantejo com un 
canvi cap a mi mateixa, de millora 
en molts àmbits. Pel que fa a la so·
cietat en general, crec que hauria 
de ser un any de canvi en parcel·les 
com l’economia o la política. Crec 
que el 2019 ha de ser l’any, vull pen·
sar que ho ha de ser . I també ha de 
ser l’any del feminisme.

Desitjo el bàsic, el que vol tothom 
a l’inici de l’any: que la família se·
gueixi igual de bé, que no hi hagi cap 
problema en els estudis i que no hi 
hagi cap problema econòmic ni de 
cap tipus. Vull anar estudiant fins 
que arribi a estudiar el que jo vull, 
que són els mòduls. Pel que fa a Ca·
talunya, el que demano és que acon·
seguim ser independents.

Per al 2019, desitjo que em vagin bé 
els estudis, que no deixi d’haver·hi 
feina i que la salut i la família estiguin 
bé en general.  Per al conjunt de Ca·
talunya, desitjo que hi hagi més di·
àleg per part de tots, no tan sols el 
govern , que abandonem la confron·
tació i arribem a un punt que sigui 
estable per a tots.

Penso que com estic ja estic bé, per 
què haig de demanar més? No m’ha 
tocat la loteria, doncs ja estic bé així. 
No vaig al gimnàs, però ballo molt 
perquè faig country i soc voluntària 
del Casal de la Gent Gran.  Per a la 
societat en general, demano molta 
més tolerància, més treball per a 
tothom i que els polítics no siguin 
tan corruptes.

Aquest 2019 vull millorar laboral·
ment, que continuï bé de salut i que 
la família també estigui bé. Dema·
no per a la societat en general que 
la situació actual vagi milorant poc 
a poc i de manera important. Tinc el 
desig o m’agradaria que es tranqui·
litzi tot una mica per seguir avan·
çant com a societat.

Aquest any que acaba de comen·
çar, desitjo seguir com sempre, cap 
endavant, lluitant, i, gràcies a Déu, 
tot segueix bé. De cara a la socie·
tat, crec que tot està bé com està i 
no em sembla que calgui introdu·
ir·hi millores.

Demano que aquest 2019 sigui un 
any ple de vida i que tingui mo·
ments molt xulos amb aquells que 
més m’estimo. 
De cara a la societat i a Catalunya, 
demano que aquest 2019, l’any nou 
que ara encetem, sigui ple de lliber·
tat i d’independència.
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La Regidoria de Manteniment ha renovat re·
centment l’arbrat del passeig de l’Arbreda amb la 
plantació de 62 nous exemplars en aquesta zona 
ubicada al límit entre les zones residencials de 
l’Eixample nou de la vila i el Pla de la Bruguera.

L’actuació es va iniciar amb l’eliminació dels 
arbres arrenglerats preexistents que es troba·
ven en un estat deficient. A continuació s’han 
plantat agrupacions discontínues d’arbres que 
corresponen a tres espècies diferenciades: zelko-
va serrata, ginkgo biloba i pterocarya fraxinifolia. 

La millora d’aquest espai es completarà les 
properes setmanes amb la col·locació de dues 
porteries de futbol i una xarxa de voleibol. Aques·
ta actuació forma part de la proposta del Con·
sell d’Infants que va resultar guanyadora de la 
darrera edició dels pressupostos participatius 
impulsats per l’Ajuntament.

Es renova l’arbrat del 
passeig de l’arbreda

alguns dels exemplars dels arbres que s’han plantat al passeig de l’arbreda. ||  cedida

VIa PúBLICa | MEdi aMbiEnt

la millora de l’espai es completarà amb 
dues porteries i un xarxa de vòlei

de tres espècies 
diferents s’han 

plantat al passeig

EXEMPLaRS

62

El Forn Sant Jordi, situat al número 
52 del carrer Major, ha guanyat el 
primer premi de la secció local del 
49è Concurs d’Aparadors de Nadal 
que cada any organitza la Cambra 
de Comerç de Sabadell i que comp·
ta amb la col·laboració de l’Ajun·
tament de la vila des de fa 14 anys. 
A Castellar, el certamen també ha 
guardonat Brodats Mariona (c. Ca·
talunya, 7A), que ha quedat en se·
gona posició, i Arttaller (c. Molí, 4), 
que ha aconseguit la tercera plaça. 

Enguany els guardons locals 
estan dotats per part de l’Ajun·
tament amb 500 euros el primer 
premi, 300 euros el segon i 100 
euros el tercer. En aquesta edi·
ció de 2018, han estat 21 els esta·
bliments castellarencs que s’han 
inscrit al concurs. 

Tots aquests establiments en·
cara poden optar al premi que per 
cinquena vegada ofereix la Cambra 
a la millor campanya nadalenca a 

El Forn Sant Jordi, primer 
premi del concurs d’aparadors

El Forn Sant Jordi ha guanyat el primer premi del Concurs d’aparadors de nadal. || aj.

les xarxes socials, que consisteix en 
una matrícula gratuïta als cursos de 
màrqueting digital de la Cambra o 
a un altre curs equivalent.

D’altra banda, l’Ajuntament 
dona continuïtat a la proposta que 
es va engegar fa dos anys i que 
porta per títol “Ups! Què hi fa això 
aquí”. Els comerços que partici·
pen al concurs d’aparadors han col·
locat un objecte aliè al seu negoci, 
i la ciutadania ha d’esbrinar quins 

són aquests objectes intrusos. Per 
fer·ho s’han d’omplir unes butlle·
tes que es faciliten al mateixos co·
merços o al Servei d’Atenció Ciu·
tadana i que es poden dipositar en 
una urna col·locada al Mercat Mu·
nicipal fins al 7 de gener. El diven·
dres 11 de gener es farà el sorteig 
de la butlleta guanyadora d’entre 
totes les que hi participin. Enguany, 
el premi consisteix en una consola 
Nintendo Switch. 

COMERç | dEcoRació

El concurs, que cada 
any organitza la 
cambra de comerç 
de Sabadell, ha 
arribay enguany a 
la seva 49a edició

 Redacció
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“La vida és com una bona copa de 
vi: si no te la prens amb calma, no 
la podràs gaudir com es mereix”. 
Aquesta és la filosofia panxaconten·
ta que recomana a tothom Jordi Cu·
curull, un jove castellarenc que s’està 
formant per convertir·se en som·
melier a l’escola Joviat de Manresa. 
És a dir, aprèn l’ofici de seleccionar, 

“cada vegada el vi es va 
introduint més entre els joves”

a la dreta, Jordi Cucurull gaudint d’una copa de cava amb la família. || cedida

presentar i servir vi. Un art que, tal 
com explica, “requereix entrenar 
el paladar i el nas, potenciar els 
sentits del gust, l’olfacte i, fins i 
tot, la vista”. 

Falsament, la concepció popular 
cataloga el vi com un producte allu·
nyat dels més joves, és per això que 
sobta molt que el Jordi Cucurull, de 23 

anys, estudiï per convertir·se en som·
melier. Ell, sobre aquesta qüestió, des·
menteix que apreciar el vi depengui 
de l’edat: “cada vegada el vi es va in-
troduint més en la gent jove. És una 
beguda molt social, i ens disposem 
a descobrir coses noves”.

Respecte a la producció a Cata·
lunya, l’estudiant afirma que “tenim 
dels millors vins que hi ha”. I d’en·
tre les darreres descobertes del Jordi 
Cucurull, hi ha el 5 Quarteres, un vi 
de Sant Llorenç Savall, fet en “una 
parcel·la de vinyes molt petitona, 
que no té res a envejar a marques 
més grans”. Per aquests dies d’àpats 
familiars, Cucurull recomana beure 
vins i caves amb un toc d’acidesa: 
“si mengem una cosa pesada, o 
torrons, que deixen la boca untu-
osa, és molt agradable beure una 
copa per tirar el dinar avall. Deixa 
molt bon gust de boca”.  En aquest 
sentit, ara que s’acaben les vacances 
nadalenques, i, per tant, cal aprofi·
tar·ne fins l’últim dia, caldrà fer cas 
a la màxima que pregona el Jordi i 
prendre’ns·ho tot amb calma, so·
bretot les copes de vi.   ||  G. plans

JORdI CUCURULL | SoMMEliER

Quins fogons! proposa un 
tortell de Reis fàcil i ràpid

nadaL | gaStRonoMia

Ingredients:
- dues làmines de pasta de full
- un ou
- nata muntada
- fruites confitades

Elaboració:

agafem un plat o un bol de diàme-
tre ample i el posem a sobre de les 
làmines amb la finalitat d’obte-
nir una forma rodona. Una vega-
da tenim la pasta de full en forma 
de rodona, li fem una altra rodo-
na al mig, amb un bol o plat més 
petit, i traiem la massa restant, de 

manera que quedi un forat. Ens han de 
quedar dos cercles -amb forat- de la 
mateixa mida. Un farà de base i l’altre, 
de tapa. El que farà de base l’hem de 
punxar amb una forquilla. El que farà 
de tapa l’hem de pintar amb ou batut. 
Fiquem les dues parts al forn, a 180 ºc 
durant 20 minuts, o fins que la pasta 
de full quedi daurada.
traiem la pasta de full del forn i quan 
estigui freda la farcim amb nata. no 
ens podem oblidar d’amagar, entre la 
nata, la figureta d’un rei i la fava. tapem 
amb la tapa i tornem a posar nata a 
sobre per decorar. per acabar, posem 
la fruita confitada a sobre de la nata. i ja 
ho tenim! ara, a esperar als Reis. 
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Les hores s’escolaven, lentes, els dies 22 
i 23 de desembre a Cal Gorina. “Amb 
l’aigua s’enganya el cos”, comentava  
la Dolors després de passar les 24 pri·
meres hores de dejuni en solidaritat 
amb els presos polítics.  L’acompanya·
ven mitja dotzena de persones –la mei·
tat del total es va sumar a la protesta– 
assegudes en els sofàs d’una habitació 
de llum groguenca, i enraonaven per 
matar el temps. Debatien, i algú, fins i 
tot, proposava l’exercici complicadís·
sim de posar·se a la pell de qui celebra 
empresonar idees. Però l’argumentari 
relliscava ràpidament, sense necessi·
tat d’ajuda. La Conxi s’indignava molt.

Tertúlies informals i debats im·
provisats a banda, Cal Gorina es va 
omplir d’activitats durant el cap de set·
mana. La xerrada sobre desobediència 
civil pacífica de Pepe Beunza,  el primer 
objector de consciència del servei mili·
tar a l’estat espanyol, va ser formidable, 
asseguraven. Literalment, per prendre 
apunts. De fet, hi ha qui se’n va encarre·
gar, i molts companys li demanaven que 
els fes circular. Hi havia ganes d’apren·

El Tribunal Suprem va confirmar dijous de la setmana passada la seva com-
petència per jutjar el cas del Procés, encara que ha decidit enviar al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa contra cinc exmembres 
de la Mesa del Parlament  ·el castellarenc Lluís Corominas, que va arribar 
a ser vicepresident primer de la cambra, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona 
Barrufet i Joan Josep Nuet-,  a més de Mireia Boya, expresidenta del grup 
parlamentari de la CUP, acusats únicament per desobediència.
Fonts jurídiques han informat a l’agència Efe que la Sala ha estimat els arti-
cles de previ pronunciament (equivalent a les qüestions prèvies) plantejats 
per les defenses d’aquests sis acusats, de manera que el Suprem només 
enjudiciarà els 12 líders independentistes  ·Oriol Junqueras, Raül Romeva, 
Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Dolors 
Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó,  Santi Vila i la presidenta del Parla-
ment, Carme Forcadell·, a més de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez,  per delic-
tes de rebel·lió, rebel·lió i malversació o només malversació, en funció dels 
casos.    ||  redacció

El diputat de Ciutadans David 
Mejía ha estat convidat per la 
delegació local del seu partit a 
fer una conferència dilluns que 
ve a Castellar del Vallès. La cita 
serà a les 19 hores a la sala Valls 
Arenys d’El Mirador. El dipu-
tat Mejía -al Parlament des de 
2015- parlarà sobre la situació 
dels mitjans de comunicació a 
Catalunya.    ||  redacció

48 hores de solidaritat

Les dotze persones que van fer ‘El dejuni per la llibertat’, davant de Cal Gorina. || cedida

dotze persones, convocades per anc i cnR, van fer un dejuni col·lectiu

dre. També es va fer ioga, partides si·
multànies d’escacs, un concert del grup 
Els Collons del Pare Rababà i,el dia 23 
la presentació del llibre I si expliquem un 
conte?, amb l’autor, David Vila Ros, i la 
il·lustradora Sílvia Morilla.

Entre el grup campava el bon 
humor –al cronista, com a convidat, la·
mentaven només poder·li oferir aigua–. 
Ara bé, la sensació d’injustícia flagrant 
era contínuament present. “No volíem 

  Guillem  Plans

CaL GORIna | pRESoS políticS

que fos una reivindicació com les de 
cada dijous”, expressaven. Aquesta és 
una de les raons que van impulsar les 
12 persones, membres de l’ANC i dels 
CDR, a unir·se a les protestes encade·
nades per diferents municipis que or·
ganitza la plataforma Prou Ostatges, 
per reclamar l’alliberament dels pre·
sos polítics. “Aquest ja serà el segon 
Nadal que no passaran a casa, eh”, 
s’encarregava de recordar la Dolors.  

Sergi Sol, periodista i excap de gabinet de premsa d’Oriol Junqueras, va 
presentar el 20 de desembre passat el seu llibre ‘Oriol Junqueras. Fins 
que siguem lliures’ a La Centraleta. L’acte estava promogut per la secció 
local d’ERC, que també va comptar amb Maxi Calero, amic del polític de 
Sant Vicenç dels Horts, i l’alcaldable d’ERC Castellar, Rafa Homet. Amb 
un to distès i proper, l’acte va arrencar amb una petita actuació musical 
del cantautor Pep Picas. Sol va detallar que darrerament s’havia reunit 
amb Carles Puigdemont a Waterloo, amb Toni Comin a Brussel·les i amb 
Raül Romeva i Oriol Junqueras a la presó dels Lledoners.  L’obra del peri-
odista repassa els esdeveniments que va viure al costat del polític, des de 
la preparació i celebració del referèndum sobiranista fins el primer ani-
versari de l’empresonament del líder d’ERC. “L’Oriol no vol planys. Es 
manté enèrgic, amb convicció. Vol somriures”, va dir Sol. “L’Oriol és un 
home molt familiar i és cert que ho està passant malament, sobretot 
en aquestes dates. Però compta amb tot el suport de la seva dona, la 
neus”, va apuntar.   ||  r. Gómez

Presentació del llibre de Sergi Sol 
sobre Oriol Junqueras

El TSJC jutjarà els cinc exmembres de la 
Mesa per desobediència, inclòs Corominas

Xerrada del diputat de Ciutadans David 
Mejía aquest dilluns a la sala Valls Arenys

El portaveu d’ERC, Rafa Homet, amb Sergi Sol, Maxi Calero i Pep Picas. || f. muñoz

ERC | la cEntRalEta

tRIBUnaLS | paRlaMEnt

CIUtadanS | actE

Després dels canvis esdevinguts al 
PP de Castellar en els últims mesos, 
amb l’elecció d’Alicia García com a 
nova presidenta de la formació, que·
dava culminar la renovació del partit 
amb el nomenament del candidat a 
encapçalar la llista electoral per als 
comicis municipals del mes de maig 
que ve. La formació va obrir un perí·
ode de primàries en el partit que va 
cloure el dia 21 de desembre a l’edi·
fici del Mirador, amb la proclamació 
de l’únic candidat que es va presen·
tar a les primàries, Agustí Bernad.

Bernad va entrar a formar part 
del PP de Castellar el 2011 de la mà de 
l’anterior president, Antonio Carpio, 
i exerceix el càrrec de responsable de 
comunicació del partit. llicenciat en 
Dret per la Universitat de Barcelona, 
va exercir l’advocacia durant 25 anys, 
i treballa en una entitat bancària des 
del 1980. “És un gran honor que la 
militància m’hagi escollit per en-
capçalar aquesta candidatura, i 
també una enorme responsabili-
tat”, han estat les seves primeres 
paraules com a cap de llista. Ber·

agustí bernad encapçalarà 
la candidatura del pp

agustí Bernad en una imatge d’arxiu a Ràdio Castellar. || f. muñoz

nad també va subratllar que porta 
“amb orgull les sigles del PP allà 
on vaig, i penso seguir fent-ho”. “És 
una gran responsabilitat continu-
ar l’encomiable tasca que fins ara 
encapçalava Antonio Carpio, el 
qual ha deixat una profunda em-
prempta en tot el poble”, va decla·
rar l’alcaldable. 

Segons un comunicat del PP 
local, les línies del projecte que pre·

  Redacció

PP | ElEccionS MUnicipalS

senta Bernad passen per desenvolu·
par una acció política “encaminada a 
aconseguir totes les millores possi-
bles per Castellar i tota la seva gent, 
sense distinció ideològica ni de cap 
tipus”. També pretén ser  “la veu de 
totes aquelles persones fartes del 
missatge disgregador dels últims 
temps i que no s’avergonyeixen de 
reconèixer que són catalanes i es-
panyoles amb tota naturalitat”.  

BREUS
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Felicito l’Ajuntament de Castellar 
per aconseguir per segon any con·
secutiu la primícia mundial de fer 
el calendari posant el zero davant 
dels nou primers números de cada 
mes perquè ho pugin llegir els ro·
bots domèstics. 

Calendari de 
l’Ajuntament

  ton Gibert  Junts per Castellar

ncetem un nou any, 
el 2019, un any que 
desitgem que sigui 
un any de canvi per 
a Castellar. I és que, 

després de més d’onze anys de 
socialisme, Castellar necessita 
un canvi. I canviar vol dir saber 
escoltar. Els castellarencs tenim 
dret a un govern municipal que es·
colti primer i actuï després, no a 
la inversa. L’eix vertebrador d’un 
municipi són les persones, i l’es·
colta activa és la millor manera 
de validar si les decisions preses 
des de les instàncies municipals 
aporten solucions als problemes 
de la ciutadania o, altrament, en 
creen de nous. 
Castellar ha de recuperar el temps 
perdut en aquests darrers anys. 
El nostre equip no té altra priori·
tat que Castellar ni cap altre inte·
rès que no sigui el de les persones 
que hi viuen i hi treballen.
El nostre és un projecte catalanis·
ta i, per tant, compromès amb que 
Castellar sigui un municipi nítida·
ment compromès i impulsor de la 
independència de Catalunya i la 
llibertat dels presos polítics, ob·
jectius prioritaris i que aspirem 
assolir aviat. 

E
Un desig per al 2019? Un 
canvi per a Castellar!

És un projecte que cerca posar 
fi a l’èxode de joves de la vila cap 
a altres poblacions per la manca 
d’oferta formativa, laboral i d’ha·
bitatge. Un projecte que diu sí a 
ajudar a les persones a trobar un 
habitatge digne i assequible, però 
que alhora considera la seguretat 
una eina indispensable per a ga·
rantir la llibertat i els drets de les 
persones. Un projecte que no es 
resigna a veure Castellar convertit 
en una ciutat dormitori i que apos·
ta fermament per la innovació, la 
creativitat i l’emprenedoria com 
a motors del desenvolupament 
econòmic del municipi.
És un projecte animalista, que 
posa especial èmfasi en la protec·
ció i la defensa desacomplexada 
dels drets dels animals. I també és 
un projecte que proposa un canvi 
en la manera com ens relacionem 
amb el nostre entorn natural. No 
podem seguir vivint d’esquenes a 
la riquesa que ens aporta el parc 
natural, precisament perquè és 
una font de riquesa i de benes·
tar. Un projecte que mira al futur 
i que aporta solucions per al Cas·
tellar del demà, i no al Castellar 
de fa quinze anys.
Castellar té un gran futur i Junts 
per Castellar té un projecte que 
el portarà més lluny que mai, allà 
on tantes vegades l’hem somiat. El 
nostre desig per aquest any és po·
der·ho fer realitat. Tenim un equip 
que creix dia a dia i que treballa 
per fer·ho possible. Us ho perdreu?

En primer lloc dir que la candidatu·
ra d’En Comú Podem Castellar vol 
que esdevingui el punt de trobada 
de les persones i els partits que en·
tenen l’esquerra com a l’opció polí·
tica que prioritza les persones, que 
defensa els interessos de les classes 
populars i que ho fa des de la frater·

La política, o la fas
o te la fan

  Carles Garcia- 

En Comú Podem Castellar

Ens plau anunciar als donants de 
sant de Castellar del Vallès les pro·
peres visita de la nostra unitat mòbil 
del Banc de Sant i Teixits. Seran diu·
menge, 27 de gener de 2019, de les 
9.30 hores a les 13.30 hores i dilluns, 
28 de gener de 2019, de les 17 hores 
a les 20.30 hores. 
Com és habitual la unitat mòbil es·
tarà situada als locals del Centre 
Excursionista de Castellar, al car·
rer Colom sense número, al costat 
de l’Auditori.
Més informació: www.bancsang.net

Propera campanya 
de donació de sang a 
Castellar del Vallès

  Banc de Sant i teixits nitat i autoexigència ètica.
Aquest tipus de persones som la 
majoria però lamentablement so·
vint ens dividim políticament i no 
incidim en les polítiques que Cas·
tellar necessita, i en el context ac·
tual no ens ho podem permetre. Hi 
ha clares amenaces que cal aturar 
democràticament que van des de 
l’extrema dreta que van traient el 
cap amb força al nostre país, pre·
ocupants plantejaments de nacio·
nalisme excloent i sobretot el perill 
que corren drets socials bàsics com 
la salut, l’educació, l’actual marc la·
boral o el preu de l’habitatge.
Un segon repte és fer una propos·
ta de municipi potent i engrescador. 
Sabem d’on venim i cap a on anem,  i 
aquesta tasca cal fer·la escoltant la 
ciutadania, centrant·nos en les ne·
cessitats de tots els barris del muni·
cipi i posar l’ajuntament al servei de 
l’interès general i la justícia social.
Tot plegat no és poca cosa. Però les 
necessitats de la gent treballadora 
de Castellar mereixen l’esforç de 
fer un front ampli d’esquerres per·
què els seus interessos siguin de·
fensats amb força a l’Ajuntament, 
en el qual es superin antigues di·
ferencies de partits.
En Comú és un bon instrument 
per fer·ho possible: treballem en 
assemblea a partir del principi 
d’una persona, un vot, on tothom 
és benvingut.
Ah...i recordeu que, com deia Joan 
Fuster: “La política, o la fas o te la fan”.
Animeu·vos a participar!

Quan tenim la gent gran un pro·
blema de salut molt seriós hem 
d’anar a l’ambulatori o a l’hospi·
tal. Però per als problemes més 
corrents, més senzills de resoldre, 
ens fa falta poder anar a un am·
bulatori més pròxim. Però, penso 
que seria bo per als que vivim 
lluny, sobretot els de més edat, 
poder tenir com un lloc d’assis·
tència o sigui, un lloc més senzill 
i còmode més a la bora.
Com que ara ha augmentat el 
nombre de gent gran, estudiem 
el cas per veure el lloc possible·
ment més pròxim per a la majoria.

Problemes 
de gent gran

  antoni Comas
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 Ferran Rebollo*

a estem en el 2019, 
han estat uns dies en 
què els bons desitjos 
pel nou any s’han re·
partit per arreu, no 

seré menys, i us desitjo a tots i totes 
que els vostres somnis, objectius, 
projectes, il·lusions… es complei·
xin, i sobretot sobretot que sigueu 
molt feliços.
Aquests dies de ben segur ens hem 
assegut al voltant d’una taula guar·
nida de la millor companyia, famí·
lia, amics, amigues… de fet no cal 
res més, estar envoltats de la bona 
gent que estimem, d’aquella gent 
que ens acompanya en el dia a dia, 
i que d’una manera o altra sempre 
tindrem al costat.
És aquí quan em venen al cap els 

J
Feliç i lliure 2019

esprés de Nadal, Sant 
Esteve i Cap d’Any ar·
riba la festa que més 
agrada i entusiasma els 
menuts i també, per·

què no dir·ho, els més grans: els Reis 
Mags d’Orient!.
Com diu Joan Maragall en el seu 
poema “Els Reis”:
“Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons....
Els somnis dels infantons
han granat”.
Avui tots sabem quines són les jogui·
nes que s’imposen: consoles, mòbils, 
tauletes, videojocs... el món digital ha 
arribat amb força malgrat no desban·
car, encara, les tradicionals nines, pi·
lotes, cotxes i patins, que competeixen 
en igualtat de condicions.
A l’Arxiu Municipal de Castellar del 
Vallès ens ha visitat el rei Melcior, el 
Rei Blanc, i ens ha explicat com era 
abans la festa dels Reis, la festa per 
excel·lència dels petits de la casa.
Abans i ara la nit de Reis comença 
quan els infants porten la carta a l’am·
baixador. A Castellar la caravana reial 
de l’ambaixador dels Reis Mags arriba 
uns dies abans: una de les més espec·
taculars fou la de l’any 1963, quan els 
Reis de l’Orient van arribar al camp 
de futbol en helicòpter!! Tota una mo·
dernitat per l’època. Tot i així el més 
tradicional era que els nens i nenes 
portessin la carta a l’ambaixador a 
l’antiga botiga de l’Arasa situada al 
costat de cal Tort i també a la nova, 
al carrer Major 9·11, al local de l’antic 
Gimnàs Municipal, l’actual Biblioteca 
Antoni Tort, o bé a dalt les escales de 
l’antic ajuntament, al carrer Major, 74.
El rei Melcior ens comenta que des de 
finals de la dècada de 1960 fins avui 
fan la cavalcada asseguts còmoda·
ment dalt d’uns trons en carrosses 
destinades a tal efecte però no sempre 
ha estat així: en la dècada de 1950 els 
Reis anaven a cavall i també, a cavall, 
anaven a Sentmenat i a Sant Llorenç 
Savall guiats per patges amb torxes! 
Quina feinada que tenien! A més, a 

  de l’Orient. || joan mundet

Arriben els Reis!

D PLaça MaJOR

SÍLVIa SÁIZ
arxivera municipal

 Ignasi Giménez*

ns trobem a la vigília 
de viure una nova nit 
màgica. Com és tra·
dició, cada 5 de gener E

Tot a punt per a la nit més 
màgica gràcies al Grup 
Il·lusió!

tegrants del Grup Il·lusió que, al 
llarg de les tres darreres dècades, 
s’han encarregat de la magnífica 
preparació i execució de la caval·
cada. Això suposa moltes hores 
per engalanar les carrosses, pre·
parar el vestuari i deixar a punt 
els detalls perquè tot surti rodó. 
Des d’aquí vull fer públic l’agraï·
ment de tot el consistori.
Càlid agraïment que cal fer ex·
tensiu a la Banda de Majorettes, 
els Capgirats, Colònies i Esplai 
Xiribec, l’AMPA de l’Escola Mes·
tre Pla, els Bombers Voluntaris, 
l’ADF, el servei d’Ambulàncies, 
la Policia Local, els treballadors 
municipals i tots els voluntaris 
que participen en l’arribada dels 
Reis a Castellar.
I a tots els castellarencs i caste·
llarenques us convido a omplir els 
carrers per donar la benvinguda 
als Reis d’Orient!

*alcalde

l’arribada als pobles es tiraven petards 
i, de vegades, els cavalls s’espantaven 
i eren difícils de dominar. 
Però la festa del Reis no s’ha celebrat 
sempre igual; per diferents raons al·
gunes temporades, els infants, tot i 
que vivien aquells dies amb il·lusió, 
sabien que els Reis ho tenien prou 
difícil per fer·los arribar les joguines 
amb les que somniaven. Però com que 
Melcior, Gaspar i Baltasar són mà·
gics, sempre aconsegueixen portar 
capsetes de regals plenes de somnis 
i fantasia. El que no ha canviat son els 
nervis que els infants tenen la nit de 
Reis esperant la matinada per veure 
què era el que els han deixat al costat 
de la sabata.
Una tradició que avui encara es manté 
és la de deixar menjar, tant als Reis com 
als camells: abans era pa i aigua, avui 
torrons o un tortell i vi bo, perquè els 
nens desitgen que els Reis se sentin ben 
acollits quan arribin a casa seva. I ara 
tot és molt bo, ens comenta Melcior!
El rei blanc ens explica que a mitjans 
de segle XX les nenes rebien de regal 

les famoses “pepes”, nines de roba 
amb ulls de botons, i els nens, pilotes, 
cavalls de cartró o un patinet. La ma·
joria de les pilotes eren fetes amb fils 
de can Barba: es feien amb els fils que 
sobraven de la màquina de parar, quan 
es trencaven, era el pasol, el fil encolat 
que es mantenia enterc, i així es feien 
les pilotes amb les que els nens pas·
saven la tarda pels carrers del poble. 
Les nines que rebien les nenes eren 
de roba, poques van arribar a tenir 
la famosa Mariquita Pérez o nines de 
porcellana. Eren pepes fetes de llana, 
amb vestits fets també a casa, molts 
cops també de llana o mitja i, de vega·
des, els Reis deixaven un tros de roba 
perquè els hi poguessis fer un vestit 
nou. També era força estès que les 
nenes rebessin un cosidor, amb agu·
lles i fils, per anar a aprendre a cosir. 
Bàsicament els regals que deixaven 
els Reis eren objectes que es podri·
en fer servir durant l’any. Un dels re·
gals més generalitzats eren les llibre·
tes i els estoig amb goma, llapis i una 
caixa de colors Alpino de sis unitats. 

De vegades els Reis també portaven 
una cartera de cartró per anar a l’es·
cola; qui tenia més possibles rebia 
carteres de pell, però la gran majoria 
eren de cartró i les nenes deien que 
aquestes eren de “pell fina”. Malgrat 
que les bicicletes eren el somni de la 
majoria dels infants, pocs eren els que 
n’aconseguien una i no seria fins que 
passin un anys que arribaria a ser un 
dels regals estrella entre la mainada.
Avui els regals son tecnològics i també 
els Reis ens hem hagut de reciclar...
I també ens diu Melcior que aquest 
any la cavalcada portarà molts cara·
mels per endolcir l’espera de la quit·
xalla! S’ha fet tard i Melcior s’acomi·
ada i diu que en un salt anirà a Ràdio 
Castellar per què, com es feia fa molt 
de temps, quan són als voltants de la 
Mola, pocs dies abans del 5 de gener 
els fan una entrevista per saber les 
peticions dels infants, i si s’han por·
tat bé, si han de portar molt carbó...
Avui i sempre, petits i grans hem de 
mantenir la il·lusió i la innocència de 
la nit de Reis.

nostres presos i preses políti·
ques, exiliats/es i les seves famí·
lies, amics, amigues… un any més 
no podran guarnir la taula amb la 
seva companyia i això m’entristeix. 
No podran compartir els seus de·
sitjos i il·lusions.
És molt trist que estiguin empreso·
nats/es, exiliats/es, per haver defen·
sat d’una manera democràtica i pa·
cifica (les urnes no són pas “armas 
de destrucción masiva”), el dret a 
decidir el nostre futur com a país, 
tant els del Si com els del No. Ells 
i elles van complir un mandat del 
poble, volíem parlar, volíem votar i 
ho vam fer, ho vam aconseguir entre 
tots i totes. I aquí és quan em sento 
responsable alhora que còmplice, 
és per això que una part de mi se 
sent empresonada, un pensament 
que també ha envoltat la meva taula 
guarnida, un pensament que em 
dóna força per seguir lluitant fins 
a aconseguir la seva llibertat, que 
també serà la nostra.

Mirem el 2019 amb colors de lli·
bertat i deixem enrere la mirada 
en blanc i negre que té instaurat 
l’Estat Espanyol, una mirada amb 
música de NO·DO, una mirada re·
pressiva i autoritària. 
Amb treball, il·lusió, esforç i perse·
verança tot ho podem aconseguir. 
Feliç i lliure 2019. Salut i amor.

#llibertatpresosipresespolitiques
*Regidor d’ERC

Ses Majestats els Reis d’Orient 
arribaran a Castellar carregats 
de regals i bons desitjos. 
Aquest 2019, la cavalcada dels Reis 
presenta algunes novetats remar·
cables: començarà a les sis de la 
tarda i passarà pel carrer Suïssa 
i no pel carrer Alemanya, a dife·
rència de l’any passat.
La novetat més important, però, 
serà la renovació de les tres car·
rosses que transporten els Reis 
amb una decoració totalment nova.
Aquesta renovació ha estat possi·
ble gràcies a la proposta del Grup 
Il·lusió dins els ‘Pressupostos par·
ticipatius’ de l’any passat, que va 
rebre un amplíssim recolzament 
dels castellarencs i castellaren·
ques, i que va ser una de les gua·
nyadores.
Una vegada més, doncs, cal agrair 
la dedicació de totes les persones 
que participen en l’organització i 
desenvolupament de la cavalcada. 
Menció especial mereixen els in·

“Una tradició que avui 

encara es manté és la de

deixar menjar, tant als Reis

com als camells”
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L’Ajuntament de Castellar ha aportat recentment una seixantena de telèfons 
mòbils que ja no s’utilitzen al Punt Re·mòbil, un minicontenidor de recollida 
de terminals instal·lat des del passat mes d’octubre a la recepció d’El Mira·
dor Centre de Coneixement.  Es tracta d’un servei que es troba a l’abast de la 
ciutadania perquè hi dipositi els aparells que ja no es fan servir. Els telèfons 
aportats per l’Ajuntament corresponen a terminals vells o obsolets del per·
sonal municipal acumulats els darrers anys. 
L’empresa adjudicatària del servei públic de recollida i transport dels residus 
municipals, de la gestió de la deixalleria municipal i de la neteja viària al mu·
nicipi és l’encarregada d’endur·se’ls un cop per setmana per a la seva gestió 
posterior. El Mirador va dur a terme una campanya amb l’objectiu sensibilit·
zar la ciutadania sobre les conseqüències socials i ambientals de renovar de 
manera freqüent el telèfon mòbil.  || redacció

EL MIRadOR | pUnt R-MÒbil

Il·lustració del mes de setembre que Maria Pichel dedica a Guatemala. || cedida

La il·lustradora castellarenca Maria Pichel ha elaborat un calendari per 
al 2019 dedicat a les activistes mediambientals, a les “defensores del ter-
ritori”. Pichel va presentar el passat 27 de desembre aquest projecte a la 
llibreria La Centraleta. “És un tema que no té la rellevància mediàtica 
que mereix. Les àrees del món que encara conserven una gran rique-
sa natural es troben en una situació de conflicte, més o menys latent 
o violent. És el cas de l’Amazones o dels llacs d’Hondures. Es calcula 
que només el 2017 es van assassinar quatre activistes mediambien-
tals a la setmana, gairebé 200 durant l’any”, explica la il·lustradora. 
Així, el calendari d’enguany de Pichel té per objectiu denunciar situacions 
com la desforestació, la contaminació de l’aigua per part de les indústri·
es, la pèrdua d’espècies, la caça furtiva o la megamineria, i els efectes del 
cultiu de l’oli de palma, i alhora retre un homenatge a la feina que han dut 
a terme “les defensores del territori”.  || rocío Gómez 

IL·LUStRaCIó | MaRia pichEl

Calendari castellarenc per les 
defensores del medi ambient

Recullen una seixantena 
de mòbils per reciclar

La regidora d’El Mirador, Marta Román, i l’alcalde, Ignasi Giménez. || f. muñoz

durant la festa es va enganxar una llufa

 gegant  a La Vallesana . || m. a.

L’Esplai Sargantana va celebrar la 
diada dels Sants Innocents amb la 
Festa de la Llufa, a la plaça d’El Mi·
rador. Es van dur a terme diverses 
activitats; la prinicipal,un taller de 
retallar llufes de paper. Alguns dels 
castellarencs que passaven distre·
tament a prop de la plaça van arri·
bar a casa amb la llufa enganxada. 
Fins i tot La Vallesana va acabar ta·
tuada. Els dinamitzadors de l’activi·
tat també van servir xocolata desfe·
ta amb fruita.  || m. a.

ESPLaI SaRGantana | 
tRadicionS

Un any més, llufes 
per a tothom
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poder veure a finals de mes a Blanes 
(la selva).
l’escola dirigida per lorenzo jiménez 
va traslladar una desena de lluitadors 
per fer la demostració de l’art marcial 
que tanca la temporada. en aquesta 
exhibició, les escoles de kenpo de 

el club Kenpo Karate castellar va ser 
un dels convidats a la demostració 
de kenpo karate americà que es va 

catalunya, un art marcial destinat a la 
defensa personal, fan demostracions 
dels coneixements adquirits al llarg 
de l’any d’aquesta variant creada 
pel guardaespatlles d’elvis presley, 
edmund parker, a Hawaii durant la 
dècada dels anys 50.

El Kenpo Karate Castellar 
s’exhibeix a Blanes

torres i otero guanyen la Sant Silvestre 

Els dos pòdiums de la Sant Silvestre 2018. || cac

Si existeix una cursa que sigui divertida 
i competitiva a parts iguals, potser les 
Sant Silvestre de final d’any són les úni·
ques en què es poden ajuntar disbauxa i 
competició. Si a més sumem que a Cas·
tellar és benèfica, extraiem una de les mi·
llors curses de l’any.

Sovint, el món de l’esport i la soli·
daritat van de la mà, com en el cas de la 
Sant Silvestre castellarenca que, com en 
edicions anteriors, ajunta el Club Atlètic 
Castellar i l’ESCOAC (Associació d’Ajuda 
al Poble Saharaui) per organitzar l’última 
cursa de l’any. Amb l’obligatorietat de por·
tar dos quilos de menjar com a inscripció 
en benefici de les families desafavorides 
de la vila, la participació superava en 20 
participants la del 2017 i eren un total de 
90 els valents que s’alineaven a la línia de 
sortida del circuit de cros de Colobrers.

La gran quantitat de curses dispu·
tades als voltants  –Sabadell, Sant Cugat, 
Sant Llorenç Savall, Mollet, etc.– no van 
fer minvar els participants a Castellar 
i a les cinc de la tarda de l’últim dia de 
l’any arrencava la novena edició de la 
Sant Silvestre.

Hores abans de la prova de la ciu·
tat brasilera de Sao Paulo –on va néixer 
aquesta prova l’any 1925 de la mà del pe·
riodista esportiu portuguès Cásper Lí·
bero– al circuit de cinc quilòmetres ja es 
posicionaven per a la victòria dos atletes 
del club local, Marc Garriga i Jordi Gra·

  albert San andrés

ells, juntament amb Marc Otero (Joven·
tut Atlètica Sabadell) marcant un ritme 
alt. Finalment era el sabadellenc qui gua·
nyava per quarta vegada (15’50”) amb 
Graells segon i Garriga, tercer.

En categoria femenina, la castella·
renca Miriam Torres era la guanyado·
ra de la cursa dedicada al nom del pon·
tífex Silvestre I –el primer papa que no 
va morir martiritzat per l’Imperi Romà 
en època de persecució– seguida d’Ain·
hoa Roldán i de Berta López, que com·
pletaven un podi totalment d’atletes cas·
tellarenques.

La Sant Silvestre és una cursa de 
retrobaments i felicitat, en la qual molts 
atletes del club verd aprofiten per a en·
cetar la temporada hivernal en forma.

Iván i Dani Castellanos, Òscar i 
Martí Bertran, Josep Agell, Jaume Cal·
vet, Mohamed Al Assad, Paola Clermont, 
Gervasio Garcia, Dani Garcia o Ignasi 
Giménez van ser cares conegudes a la 
prova de cap d’any, que els va entonar 
per menjar·se el raïm hores després.

D’altra banda, en la segona jorna·
da de pista coberta de Sabadell, els at·
letes del club van començar a aconse·
guir marques.

En categoria Sub 16, Jan Casamada 
va guanyar la sèrie dels 1000 m (2:49.46) 
amb bones marques de Paola Clermont 
(3:25.82) i Júlia Giba (4:07.02). En 60 m 
tanques, Paula Pi marcava 12,82 i Joan 
Pau Mèrida feia els 60 m en 9,07 i els 300 
en 48,20. Alba Cuadras va marcar 9,46 
als 60 m femení.

A Sub20·Sub18, Marc Garriga 
va marcar 4:26.14 als 1500 m i Eric 
Haba 7.69 als 60 m, amb Adrián Ber·
nal en 7:62. Berta López,8.62 als 60 m 
i 1:06.29 als 400 m. Paula Pi, 12.82 als 
60 m tanques.

Chema Cañadas va tancar la tem·
porada amb un quart lloc al cros de   
Banyoles. 

90 inscrits en la cursa 
benèfica organitzada 
pel club atlètic 
castellar i l’EScoac

van superar la 
xifra de l’any 

anterior en 20 
participants

InSCRItS

90
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Com cada inici d’any, toca fer balanç de l’es·
port castellarenc durant un any caracterit·
zat per les llums i les ombres en les diverses 
disciplines. L’àmbit individual destaca sobre 
el col·lectiu, en el qual les decepcions van su·
perar els èxits.

Com cada temporada, el món del motor 
castellarenc segueix eixamplant el seu pal·
marès de manera gairebé eterna amb l’ex·
periència de pilots com Carmelo Morales i 
Dani Pedrosa. La primera llum i la primera 
ombra arriben de la mà del motociclisme, 
amb el sisè campionat d’Espanya aconseguit 
per ‘Carmelito’ i la retirada d’un mite del mo·
tociclisme com Pedrosa, que quallava la pit·
jor temporada de la seva història a MotoGP.

Morales, en el seu segon any a l’easyRa·
ce BMW, tornava a imposar·se en la màxima 
categoria de superbike del nacional de velo·
citat. Com ja ens té acostumats en els últims 
quatre anys, el ‘31’ tornava a imposar·se en 
un campionat, i sumava un total de 12 títols al 
palmarès d’un dels millors pilots de la histò·
ria d’Espanya. Amb un total de sis nacionals 
a la butxaca, al del 2018 s’han de sumar els 
aconseguits amb el Team LaGlisse el 2008, 
2009 a Formula Extreme, 2010 a Moto2, 2012 
a Stock Extreme i Superstock 1000 del 2017. 
Pocs pilots poden presumir de sumar sis cam·
pionats, i Morales hi inscriu el seu cognom 
amb altres d’il·lustres com Ángel Nieto, Ri·
cardo Tormo, Jorge Martínez “Aspar”, Luís 
d’Antín o Benjamí Grau.

A l’altra banda hi trobem Dani Pedro·
sa amb l’anunci de la retirada al Gran Premi 
d’Alemanya al circuit de Sachsenring. Amb 
l’anunci d’Alberto Puig, en el qual va explicar 
la no continuïtat del castellarenc a HRC, les 
especulacions es disparaven i tothom el col·
locava a l’equip satèl·lit de Yamaha, on la pe·
troliera Petronas apostava fort per un equip 
potent; fins i tot, es va dir que podria formar 
tàndem amb Jorge Lorenzo, que poc després 
passaria a ser el seu substitut a l’equip ofi·
cial d’Honda. Sembla, però, que Pedrosa ho 
tenia força clar, i la retirada definitiva i pos·
terior fitxatge com a pilot provador de KTM 
ja estava aparaulat abans del GP de Catalu·
nya –on havia de parlar sobre el seu futur–, 
segons fonts pròximes a la família del pilot. 
Amb tota aquesta tempesta sobre el ‘26’, els 
resultats no arribaven durant la temporada: 
Honda no li donava les evolucions i la falta 
d’adaptació als pneumàtics i una moto dis·
senyada pel seu company Marc Márquez no 
el deixaven acoblar del tot; va obtenir com a 
millor resultat cinc cinquenes posicions (Le 
Mans, Catalunya, Aragó, Malàisia i Valèn·
cia) i va trencar la ratxa de 16 temporades 
consecutives en què es va aconseguir, com 
a mínim, una victòria.

Tot i això, el gran balanç després de 18 
temporades al campionat del món li perme·
tien entrar per la porta gran com a MotoGP 

Legend, guardó del campionat del món per 
als millors pilots. Pedrosa és el 8è millor pilot 
de la història de la competició amb 54 vic·
tòries (31 a MotoGP, 15 a 250cc i 8 a 125cc), 
153 podis, 49 pole position i 64 voltes ràpi·
des. Tres campionats del món (2003 a 125cc 
i 2004 i 2005 a 250cc) el deixen a l’alçada de 
pilots com Valentino Rossi, Giacomo Agos·
tini, Nieto, Mike Hailwood o Michael Doo·
han, amb qui empata en victòries en la mà·
xima categoria.

El futur del motociclisme castellarenc, 
però, està assegurat amb l’evolució de dues 
de les joves promeses que volen igualar·se 
a la gran quantitat de pilots que ha deixat el 
territori castellarenc. A noms mítics com els 
de Pedrosa, Morales, Carles Kotnik o Simó 
Pou, s’han de tenir en compte els de Max Sán·
chez i Eric Rubio, dos dels nous talents que 
aquesta temporada han fet gaudir de les dues 
rodes a l’afició castellarenca. Sánchez acaba·
va quart al campionat d’Espanya de Moto4, 
després d’arribar amb opcions al subcam·
pionat a l’última cursa de Jerez. Rubio era 
campió de l’ACCEMA de cursa americana 
i en el de motocròs del mateix campionat.

En el món del motor, els èxits també van 
arribar en quatre rodes, amb la victòria de la 
classe C2 i D4 del Campionat d’Espanya de 
Resistència (CER) per part de Ferran Mén·
dez, que s’imposava amb un Renault Clio 
Sport. Arnau Parera també era campió a la 
copa monomarca de ral·lis de la Focuxtre·
me, juntament amb el pilot Fernando Egu·
ren. José Luís Hernández, de la GTI Store, 
també va ser campió de Catalunya de puja·
des de muntanya en la categoria de clàssics 
amb un Volkswagen Golf GTI.

En ciclisme, el títol més preuat era el 
campionat del món de bicitrial aconseguit 
per Alan Rovira, que amb només 15 anys ja 
pot dir que és quatre vegades campió del món 
de l’especialitat (dos UCI i dos de Bike Trial). 
Bolotana (Itàlia) va coronar el 12 d’agost a 
Rovira, també campió d’Espanya i de Cata·
lunya, que des de fa unes temporades ense·
nya els secrets als més petits a l’Escola de 
Trial ‘ELBIXU’ i on sembla li ha sortit com·
petència en la figura de la seva germana pe·
tita, Naia Rovira. En campionats regionals, 
els de l’escola de trial també sumaven infini·
tat de títols, amb els campionats de Lluc Roa 
(Catalunya i Espanya) i Marcos Díaz (Cata·
lunya), entre d’altres.

També en ciclisme, Carlos Hidalgo, 
Cristina Iniesta i Santi Ramos van completar 
la Titan Desert, mentre que, en BMX, els ger·
mans Ian i Sergio Morillo guanyaven la Copa 
Generalitat i eren subcampions d’Espanya.

La tenista Georgina Garcia no aconse·
guia completar amb èxit el seu any d’assalt 
al Top100 del WTA, i va acabar al 124 indivi·
dual i 98 en dobles, tot i que segueix creixent 
per aconseguir·ho el 2019, quan canviarà la 
preparació física i d’entrenador per aconse·
guir·ho. Tot i això, l’Huracà va ser una de les 
escollides per a disputar les dues fases de la 
Copa Federació amb Espanya i va sumar la 
victòria a Andrézieux (França) i a Budapest 
en dobles. Va fer la primera aparició al US 
Open, Roland Garros i Wimbledon.

En bikini fitness, la castellarenca Melanie 
Moreno va proclamar·se campiona d’Espa·
nya en el seu retrobament amb la competició.

El capítol d’esports d’equip ocupa gran 
part de les ombres de l’any i només l’ascens 
a Copa Catalunya del CB Castellar i del fe·
mení de vòlei del FS Castellar anivellen la 
balança dels descensos.

2018: un any esportiu compensat
El campionat del món 
d’alan Rovira, el nacional 
de carmelo Morales i 
l’ascens del cb castellar, 
la llum sobre les ombres 
dels descensos al futbol 

  albert San andrés

Carmelo Morales va proclamar-se hexacampió d’Espanya a Jerez. || BmW press

dani Pedrosa, el dia de la proclamació com a MotoGP Legend a València. || repsol-media

El quatre vegades campió del món de trial, alan Rovira, al podi de Bolotana. || cedida

Georgina Garcia al Mutua Madrid Open de terra batuda. || efeContinua a la pàgina 15



DEL 4 AL 10 DE GENER 2019 15

esportsresum de l’any

Marquie Smith va ser la imatge del canvi de cara del CB Castellar. || a.san andrés

La decepció va ser la imatge més habitual a Primera Catalana. || q. pascual

L’equip groc·i·negre aconseguia retor·
nar a Copa Catalunya una temporada des·
prés, de la mà del tècnic Raúl Jodra, amb 
una campanya en què el nord·americà Mar·
quie Smith va posar la nota de color amb les 
seves esmaixades al Puigverd i guanyant el 
concurs de l’All Star disputat a Sabadell. Els 
de Jodra van caure al play·off d’ascens, des·
prés de ser segons en lliga, però es van asse·
gurar una plaça a Copa, on a hores d’ara ocu·
pen una sensacional sisena plaça.

En futbol, després d’aconseguir l’ascens a 
Primera Catalana, la UE Castellar no s’adapta·
va a la categoria i va descendir a finals de maig. 
El mal inici de temporada en el retorn a Sego·
na se saldava amb la dimissió de Juan Anto·
nio Roldán al capdavant de l’equip, substituït 
per Juan Carlos Rodríguez, que ha pogut re·
flotar·lo per acabar l’any en 13a posició.

Ens deixava un mite del futbol, Joan 
Cortiella, un dels personatges més estimats 
del panorama esportiu de la ciutat. En el seu 
honor, el Pepín Valls es va canviar de nom a 
Joan Cortiella · Can Serrador, deixant per 
sempre l’empremta d’aquest valedor del fut·
bol castellarenc amb un merescut homenat·
ge a la seva figura.

També en futbol, el castellarenc Xavi 
Calm es feia amb les regnes de la UE Corne·
llà, amb la que a hores d’ara és en cinquena 
posició del grup III de Segona B, a només dos 
punts de les posicions de promoció d’ascens.

Les grans campanyes aconseguides en 
temporades anteriors desfeien la ‘Taronja 
Mecànica’ de Borja Burgos i l’efímer pas de 
‘Nando’ Saez per la banqueta del FS Caste·
llar donava pas a Darío Martínez per seguir 
amb el projecte iniciat amb gent de la casa. 
Tot i això, el tècnic no podia evitar el descens 

de Tercera Divisió. El retorn a la Divisió d’Ho·
nor se saldava amb quatre derrotes consecu·
tives, però l’equip redreçava el rumb a finals 
de 2018 amb sis jornades consecutives sense 
perdre (2 victòries i 4 empats).

En vòlei, la crescuda de l’activitat es·
portiva en aquest esport dona un plus als 
equips sèniors de l’entitat, que, com en el cas 
del femení, assolia l’ascens a Tercera Catala·
na després d’haver·ho intentat la temporada 
anterior. L’equip masculí passava de ser dels 
pitjors de Segona Catalana a quedar campi·
ons d’hivern aquest desembre i jugarà el play·
off d’ascens a Primera Catalana.

L’HC Castellar va salvar in extremis la 
categoria una vegada acabada la lliga i quan 
ningú s’ho esperava. El descens del CP Roda 
de Nacional Catalana i l’efecte dominó del 
seu filial de Primera Catalana feien que els 
homes de Fidel Truyols s’asseguressin una 
nova campanya a la divisió. El relleu a la ban·
queta a inicis de la nova temporada i la falta 
de fitxatges de l’equip grana els ha condem·
nat a ser el pitjor equip de la categoria en la 
2018·19, amb 14 derrotes consecutives en lliga.

En bitlles, el Club Bitlles Colobrers tor·
nava a revalidar el títol del campionat de Bar·
celona, mentre que segueixen creixent els 
èxits en el capítol individual.

El Club Atlètic Castellar va tancar una 
temporada excel·lent amb la continuació de 
l’organització d’algunes de les cites atlèti·
ques ineludibles del Vallès Occidental i amb 
la faceta més destacable dels veterans, ja 
que Xavi Planas, Joan Bea, Josep Obrador 
i Chema Cañadas assolien nombrosos èxits 
nacionals i internacionals.

Per acabar, el Club Rítmica Clau de Sol 
es va proclamar campió de la Copa Catalana al 
Barris Nord de Lleida amb l’equip de cinta. 

Ve de la pàgina 14
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El FS Castellar va salvar un valuós punt enfront del FS Olesa en l’última jornada del 2018. || a. san andrés

Jan Marc Roldán va anotar el gol de la UE Castellar, enfront del Sabadell B. || a. san andrés

FUtSaL | d. d’honoR

FUtBOL | 2a catalana

Empat d’or 
enfront 
l’Olesa (5-5) 

La UE Castellar tanca 
l’any amb derrota (1-2) 
en el derbi vallesà 

El FS Farmàcia Yangüela Castellar 
va rascar un valuós punt en la visita al 
FS Olesa, tercer classificat del grup 2 
de la Divisió d’Honor. Un gol de Sergi 
Aymerich al limit del final feia sumat 
el quart empat consecutiu i la sisena 
jornada consecutiva sense perdre pels 
de Darío Martínez.

La recuperació del club taronja 
després d’un inici de temporada de·
sesperant es va certificar després de 

Després de quatre jornades sense perdre, la UE Castellar va 
caure a casa en el derbi vallesà que els va enfrontar amb el 
CE Sabadell B, on el filial arlequinat va superar al conjunt de 
Juan Carlos Rodríguez en el temps de descompte. El filial ar·
lequinat, amb dos exjugadors castellarencs en l’onze inicial, va 
saber remuntar el primer gol aconseguit per Jan Marc Roldán 
al 26 de la primera, igualant l’exblanc·i·vermell Carlos Alberto 
Saavedra al 75 i capgirant el marcador al 90, Xavier Cencillo.

Amb la derrota es trenca una ratxa de tres victòries i un 
empat i Rodríguez suma la primera derrota d’ençà que es va 
fer càrrec del primer equip de l’entitat en substitució de Juan 
Antonio Roldán.  ||  a. san andrés

la visita al Salvador Boada, on l’equip 
visitant va haver de lluitar de valent 
per sumar.

Amb cinc gols en només nou mi·
nuts, el 3·2 donava pas al 4·4 que el llu·
minós reflectia al descans, després 
d’una primera part boja en anotació, 
amb gols visitants d’Ángel Olivares (2’), 
David Fernández (9’), Manel López (14’) 
i Max Smith (13’). La represa servia per 
mesurar riscos i ja no es veia un atac 
i gol com a la primera. Els locals ano·
taven el que semblava el gol de la vic·
tòria al minut 26, però un atent Sergi 
Aymerich aconseguia l’empat al límit 
del temps reglamentari.

Amb aquest punt, el FS Caste·
llar és 10è a la taula, dues posicions per 
sobre de la zona de descens directe, de 
la qual només estan separats per un sol 
punt.  || a. san andrés

les Franqueses - berga 0-2
vic-Riuprimer - Sallent 1-1
Sabadellenca - Ripollet 3-2
caldes M. - Roda de ter 6-0
cardedeu - Matadepera 2-2
Masnou - gramanet 1-2
parets - can parellada 3-0
UE Castellar - Sabadell B 1-2
Joanenc - Juan XXiii pendent

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

nou Escorial - Monistrol 3-1
Sant Joan despí - casserres 7-3
Olesa - FS Castellar 5-5
Rocafort - Sants 5-5
Eixample - alheña 3-4
Floresta b - gavà 2-3
Rosario c. - castellbisbal 2-3

FUtBOL FUtBOL SaLa BÀSQUEt HOQUEI PatInS
2a catalana · gRUp iv · J16 diviSió d’honoR · gRUp ii · J10 copa  catalUnYa· gRUp 2 · J11 1a catalana · gRUp a · J14

cE berga  35  16  10  5 1
Uda gramanet  32  16  10  2  4
cF parets  29  16  8  5  3
vic-Riuprimer RFc 28  16  8  4  4
Fc Joanenc  25  15  7  4  4
cE Sabadell b  25  16  7  4  5
Fc cardedeu  25  16  7  4  5
cF caldes Montbui  25  16  7  4  5
cF Ripollet 24  16  6  6  4
cF les Franqueses  23  16  7  2  7
cd Masnou 23  16  6  5  5
cE Sallent 21  16  6  3  7
UE Castellar  20  16  6  2  8
cd can parellada 18  16  5  3  8
Fc Matadepera  17  16  4  5  7
UE Sabadellenca  15  16  4  3  9
cS Juan XXiii 7 15 2 1 12
cE Roda de ter 5 15 1 2 13

ap nou Escorial 22 10 7 1 2
FS bosco Rocafort 21 10 6 3 1
FS olesa 20 10 6 2 2
alheña cE 19 10 6 1 3
Sants Futsal 17 10 5 2 3
S Joan despí cFS 17 10 5 2 3
FS casserres 16 10 5 1 4
Monistrol FS 13 10 4 1 5
ccR gavà b 10 9 3 1 5
FS Castellar 10 10 2 4 4
cFS Eixample 9 10 2 3 5
FS castellbisbal 9 10 3 0 7
F Rosario central 7 9 2 1 6
olímpic Floresta b 6 10 2 0 8

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

avinyó descansa
torre claramunt - la palma 3-0
Viladecans - FS Castellar 0-3
terrassa - andorra 3-0

VÒLEI
2a catalana MaScUlí · gRUp a · J12

CLaSSIFICaCIó PJ PG PP 

cv terrassa 11 10 1
FS Castellar 10 9 1
torre de c.  10 6 4
cv la palma 10 5 5
cv avinyó 10 3 7
cv andorra 9 1 8
cv viladecans 10 1 9

Igualada - FS Castellar 3-2
Salou - Sant cugat 1-3
Molins - torre claramunt 0-3
Montserrat - vilanova 0-3

3a catalana FEMEní · gRUp b · J12

CLaSSIFICaCIó PJ PG PP 

cv vilanova 12 10 2
cv Sant cugat ‘d’ 12 9 3
igualada vòlei club 12 8 4
torre de c. 12 7 5
cv Salou 12 6 6
cv Molins negre 12 5 7
FS castellar 12 2 10
i Montserrat ‘b’ 12 11 1
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cultura pessebres

Sant Feliu es converteix en betlem
Un centenar de figurants van participar en les tres representacions que s’han fet del pessebre vivent 

Els soldats romans vigilen que cap 
espavilat entri sense pagar. Un cop 
a dins, diferents paradetes oferei·
xen els seus béns i un forjador afai·
çona, a cops de martell, eines sota 
el foc. Cada carrer amaga una sor·
presa, els detalls ens fan rebobinar 
a anys enrere fins a convertir Sant 
Feliu del Racó en la ciutat pastoral 
que devia ser Betlem.

Si instal·lar el pessebre al men·
jador de casa és una tradició irrenun·
ciable de cada any, peregrinar fins a 
la parròquia santfeliuenca per viure’l 
en primera persona hauria de con·
vertir·se en un deure vallesà per ce·
lebrar com cal les festes nadalenques.

Aquest és el novè any que Sant 
Feliu del Racó es vesteix de pesse·
bre, una celebració que va tenir lloc 
el diumenge  23 de desembre i que es 
va repetir el dia 26, de 19.30 a 21 h, i el 
29, de 19 a 20.30 h. Les representaci·
ons dels anys anteriors van aplegar 
més de 3.500 persones a cada edi·
ció i, probablement, aquesta vega·
da se superin les xifres. El Pessebre 
Vivent de Sant Feliu del Racó cada 
vegada agafa més renom i també 
està més elaborat, inclou més per·
sonatges i l’attrezzo s’ha fet cada 
cop més realista.

Les escenes del pessebre sant·
feliuenc són molt variades i no s’obli·
den de cap protagonista, gràcies a 
gairebé un centenar de figurants. 
Hi són representats Josep i Maria, 
aquest any amb un Jesús de veritat 
–i no un ninot–, ramaders i artesans. 
I, evidentment, també es pot veure, 
des de la distància, el cul més adulat 
pels catalans, el del caganer. Hi ha pa·
rades on els habitants de Betlem hi 
hagueren comprat làctics, embotits, 
peix, castanyes, olis, llenya, figures 
de fang, cistells i, fins i tot, gallines. 
Per ambientar el pessebre aquests 
dies, una mula també ronda per Sant 
Feliu del Racó.

Però no totes les escenes són 
tan plàcides. Envoltats per una fuma·
rada, un escamot de dimonis conspi·

  Guillem Plans

ra per fer trontollar la tranquil·litat 
del pessebre. És un petit peatge emo·
cionant que s’ha de passar fins arri·
bar al final de la representació, que 
desemboca a la plaça de Sant Feliu.  
D’altra banda, una escena ens en·
comana la tristesa que ens recorda 
la pèrdua del mossèn, homenatjat 
també al pessebre.

A la plaça, la celebració con·
tinua amb ambient festiu i música, 
a més d’acollir diferents parades –
aquestes, sense formar part de la 
representació del pessebre– on com·
prar vi, formatge, xocolata i llamina·
dures. A la plaça, aquests tres dies 
també hi va haver patges reials i un 
ambaixador per traslladar missatges 
als tres Reis Mags d’Orient, a més de 
l’arbre dels desitjos, per penjar les 
esperances de cara l’any que ve. 

+ PESSEBRES

El dia 23 es van inaugurar els 
pessebres del Grup Pessebrista de 
Sant Feliu del Racó. A l’acte, s’hi 
van sumar unes 50 persones, amb 
l’assistència de l’alcalde, Ignasi 
Giménez. Com ja és habitual, es 
va organitzar un gran refrigeri. En 
total, s’hi poden veure 8 diorames 
de diferents pessebristes. El tema 
són les coves. L’entrada és un 
donatiu i s’hi convida totes les 
famílies. Els pessebres són oberts 
fins al 13 de gener, en diferents 
horaris d’obertura. || M.A.

diorames a Sant 
Feliu del Racó

dues de les escenes del Pessebre Vivent d’aquest 2018. Cada any aplega uns 3.500 visitants. || q. pascual
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culturanadal

Dimecres 26, Colònies i Esplai Xiri·
bec va pujar a l’escenari de l’Auditori 
Municipal amb la representació Xi-
ribec i Xiripiga. Els pastors cantaires 
de Betlem, de mossèn Joan Abarcat. 
Es tracta d’una sarsuela nadalenca, 
eminentment formada per diverses 
peces musicals, que s’interpreta per 
part d’aquesta entitat des del 1985, 
quan va recuperar la  proposta, que 
s’havia deixat de representar el 1962. 
Des de llavors, i fins al 1994, es va re·
presentar cada any, i des d’aleshores 
se’n pot gaudir cada dos anys.

Aquesta vegada, la funció va 
comptar amb 12 actors principals, 
uns 25 pastorets i 7 dimonis, sota la 
direcció musical i escènica de Clara 
Martí, que va expressar la seva satis·

Retrobament exitós amb 
els ‘pastorets cantaires’
la funció va comptar amb 12 actors principals i 32 pastorets i dimonis 

COLÒnIES I ESPLaI XIRIBEC | tEatRE

  Marina antúnez

el cor sant esteve i la coral Xiribec van brindar per nadal en un concert cele-
brat el 23 a l’església de sant esteve.després de la presentació de l’acte, a càr-
rec de l’enric Benavent, i de les paraules que el mossèn txema cot va adreçar a 
l’audiència, es va donar inici al concert. en aquesta ocasió, hi va haver l’estrena 
d’alguns components dels diferents cors que composen el cor sant esteve; en 
concret, es van estrenar el cor de menuts i el cor de Grans incorporava, també, 
noves cantaires. d’altra banda, la coral Xiribec va interpretar un repertori nada-
lenc. conjuntament, sant esteve i Xiribec van cantar tres peces .  || m. a.

diumenge 23, espaiart va interpretar el conte de nadal de charles dickens 
amb Musicorum, Som•night, El Cor de la Nit i la coral de l’escola Joan Blan-
quer. conjuntament, van actuar a l’església de sant feliu del racó. l’espec-
tacle barreja la lectura dramatitzada del conte de dickens i la música de la 
pel•lícula de Disney del 1992. Gerard Portolés va encarnar l’Scrogge d’un 
particular espectacle que van arrodonir el piano de sergi rodríguez i la flau-
ta travessera de paula duran. més de 80 persones van interpretar aquesta 
magnífica història cantada, dirigida per sònia Gatell.    || m. a.

Un concert amb tot el cor

Mr. Scrooge a Sant Feliu del Racó

BREUS

facció “per la funció que vam fer, tot 
i coincidir amb altres activitats na-
dalenques”. L’obra es tornarà a re·
presentar el dia 30, a les 18.30 hores, a 
l’Auditori. “Volem arribar al màxim 
de gent perquè hi ha castellarencs 
que encara no saben que, aquí, es fan 
uns pastorets diferents dels del Llu-
quet i el Rovelló de Folch i Torres”.

Enguany, la representació de Xi-
ribec i Xiripiga. Els pastors cantaires 
de Betlem incorpora alguns elements 
nous; “per exemple, a l’acte zero hi 
ha una projecció”, diu Martí. I afe·
geix que “els dimonis també juguen 
un rol diferent pel que fa a la po-
sada en escena”. Martí ha comptat 
amb l’ajuda d’Esteve Gorina, un es·
tudiant direcció a l’Institut del Tea·
tre “que no coneixia els pastorets 
de Castellar, i que ens ha anat bé 
per donar-nos una opinió més neu-

tra”. Un dels personatges que apa·
reix a l’obra és doble, ja que el dia 26 
el va interpretar un actor i, el dia 30, 
ho farà un altre. També hi haurà una 
altra novetat pel dia 30, i és que els 
reis de l’Orient faran una visita l’es·
cenari dels pastors cantaires.

Colònies i Esplai Xiribec repre·
senta la funció per amor a l’art amb 
famílies que estan vinculades a l’es·
plai “i que no són professionals del 
món de l’espectacle”. Aquest fet 
afegeix mèrit a les funcions. Aquest 
2018 s’ha comptat amb l’avantatge 
que els actors principals ja han fet 
l’obra dues vegades i se sabien el text. 
“I l’àvia Simona, per exemple, ja fa 
quatre anys que fa la funció, això és 
des de fa 8 anys, perquè fem l’obra 
cada dos anys”, afegeix Martí. L’en·
titat tornarà a programar la funció 
per a l’any 2020.  

Un moment de la representació de ‘Xiribec i Xiripiga. Els Pastors cantaires de Betlem’ el dia de Sant Esteve passat. || r. parera
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cultura resum de l’any 2018

El batec cultural castellarenc del 2018
l’actual us ofereix un recull en imatges d’alguns dels fets 
culturals més destacats que ens ha deixat l’any 2018

Febrer 2018: El BRaM! bufa les 10 espelmes. La Mostra de Cinema de Castellar es va inaugurar el 23 de  febrer.  Es van projectar quatre 

treballs castellarencs: ‘L’altraveu: Història d’un procés’, d’Oriol Font i Jesús Calàbria (dia 28), ‘100 anys de Pastorets a Castellar’, de Josep 

Vidal i Ramon Mas, ‘La Roca del Pastor’, de dani Sagrera i Raül Esteve, i ‘Un vas d’aigua per a l’Elio’, de Pere Joan Ventura. || q. pascual

Maig 2018: 43a trobada nacional de Bastoners. Els Bastoners de Castellar van participar 

a la 43a edició d’aquesta trobada nacional, que va tenir lloc a Sabadell i que, per la pluja, 

es va celebrar a Fira Sabadell. Hi van participar 35 balladors castellarencs. ||  cedida

novembre 2018: La pedra seca, patrimoni cultural immaterial de la 

humanitat. El Grup de la Pedra Seca de Castellar va celebrar la notícia 

feta pública per l’organisme de la UnESCO. || m. a.

Març 2018: Macedònia guanya el Premi Enderrock per votació popular al 

millor disc per a públic familiar. ‘Estic contenta’ va ser valorat com el millor 

d’aquesta categoria. La formació castellarenca va celebrar la notícia. || cedida

novembre 2018: Els Capgirats ja són colla de 7. al novembre, la colla castellera de Castellar del Vallès celebrava la nova 

categoria aconseguida i escrivia una pàgina més de la seva història castellera. L’actuació va ser assolida a Caldes de 

Montbui. de cara al 2019 es plantegen consolidar els castells de 7, fer rotació de gent i engrandir la colla.  || cedida

Març 2018: Més d’un centenar de persones a la Gran Ballada de la Roda del 

Vallès. El Ball de Gitanes de Castellar va convidar colles de Lliçà d’amunt, 

Montmeló i l’ametlla, que van actuar a la plaça d’El Mirador. ||  q. pascual

abril 2018: Es presenten els bucs de llibres. L’ajuntament va presentar cinc punts fixes d’intercanvi de 

llibres a les principals places  de la vila. La posada de llarg va compar amb uns mestres de cerimònies de 

primer nivell: Miquel desclot, Jacint torrents, Gisela Pou, Josep Lluís Badal i Joan Sellent. ||  q. pascual
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cultura

El públic de l’auditori creix fins al 89%

La Regidoria de Cultura ha fet 
balanç de l’ocupació a l’Auditori 
Municipal Miquel  Pont la tem·
porada tardor · hivern. El per·
centatge d’ocupació respecte 
la tardor passada ha crescut 
fins al 89%. Això suposa un 
augment de més de 26,5 punts 
respecte l’índex assolit al cicle 
hivern · primavera de 2018 i de 
32 punts respecte l’any 2017. 

aUdItORI | balanç

  Marina antúnez Els cinc espectacles pro·
gramats aquesta temporada, 
entre els mesos de setembre 
i desembre, han aconseguit 
atraure 1.340 espectadors, te·
nint present les 1.500 buta·
ques que hi havia disponibles. 
Tres dels espectacles van es·
gotar les entrades. Aquests 
van ser el concert de Blau·
mut, Un tret al cap i Les noies 
de Mossbank road. Les altres 
dues propostes van registrar 
també bona ocupació; 234 es·

pectadors a Sopa de pollastre 
amb ordi, i 206, a CabaretA.

El concert de Macedò·
nia, inclòs al cicle familiar de 
l’Auditori Miquel Pont, també 
va exhaurir localitats. Les 
altres dues propostes van 
comptar amb 151 especta·
dors, a El llop ferotge, i 129 a 
la Superbleda.

L’Auditori Municipal 
també va esgotar entrades en 
algunes projeccions cinema·
togràfiques dels diumenges.  

tres de les propostes programades van exhaurir les entrades 

l’entitat castellarenca s’adhereix 
a la Filmoxarxa i al cicle gaudí

La programació del Club Cinema Castellar Vallès (CCCV) del primer tri·
mestre de 2019 inclou la incorporació a dues iniciatives: d’una banda, el 
cineclub s’ha adherit a la Filmoxarxa, un projecte liderat per la Filmote·
ca de Catalunya i gestionat per la Federació Catalana de Cineclubs que 
pretén potenciar i difondre cinema europeu i clàssics del cinema català 
a través d’un catàleg de pel·lícules que s’exhibiran en una xarxa de sales 
d’arreu; i de l’altra, el CCCV formarà part del Cicle Gaudí, un circuit es·
table a Catalunya impulsat per l’Acadèmia del Cinema Català i que pro·
mou produccions catalanes d’estrena recent a una quarantena de po·
blacions del país. 

Els primers títols seleccionats de la Fimoxarxa són la sueca Same-
blod (Sami Blood) que tracta sobre la discriminació del poble lapó, i Vida 
en sombras, del sabadellenc Llorenç Llobet·Gràcia, un títol de 1948 que 
va comptar amb Fernando Fernán Gómez i María Dolores Pradera com 
a protagonistes.

Pel que fa al cicle Gaudí, el cineclub projectarà diverses pel·lícules: 
la primera arribarà el 20 de gener i serà El fotógrafo de Mauthausen, un 
biopic sobre Francesc Boix protagonitzat per Mario Casas; al febrer es 
projecta Petra, la darrera cinta de Jaime Rosales, amb Bárbara Lennie 
i Àlex Brendemühl; al març es projectarà Entre dos aguas, la pel·lícula 
d’Isaki Lacuesta que es va endur la Concha d’Or al darrer Festival de 
Sant Sebastià. Aquest títol s’inclourà també dins la programació de l’11a 
Mostra de Cinema de Castellar del Vallès, el BRAM!, del 7 al 17 de març.

La programació del cinefòrum inclou una projecció especial que 
es farà el 15 de febrer dedicada al director Stanley Kubrick, en el marc 
d’un taller formatiu que oferirà L’Aula d’Extensió Universitària per a 
Gent Gran. La resta de programació de cinefòrum inclou Nos vemos allá 
arriba, Disobedience, El orden divino, El repostero de Berlín i Alma Mater. 

Com a novetat, i coincidint amb l’estrena d’una nova pàgina web, el 
cineclub etiquetarà les pel·lícules projectades de manera que els usuaris 
podran agrupar·les en cicles temàtics. Per exemple, hi haurà etiquetes 
com ‘LGTBI’ o ‘dona’. Un divendres al mes també es continuarà amb la 
projecció dels DocsBarcelona del Mes, iniciativa que es realitza conjun·
tament amb Cal Gorina i L’Aula.  

Deixant de banda les projeccions del BRAM!, els espectadors del 
cineclub podran gaudir de fins a 14 títols fins a Setmana Santa, a mitjans 
del mes d’abril.   ||  redacció

El cccv s’incorpora 
a dues iniciatives

CLUB CInEMa CaStELLaR VaLLES | 2019

en els cinc 
espectacles de 
la temporada 

tardor - hivern 
a l’auditori 
Municipal

ESPECtadORS

1.340

‘Les noies de Mossbank Road’ va cloure la temporada de teatre a l’auditori Municipal Miquel Pont, el dia 21 de desembre. || cedida
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us desitja un feliç 
2019!

agenda

dEStaQUEM EXPOSICIOnS

del 5 al 12 de gener de 2019

DISSABTE 5
18 h - PROPOSta
Cavalcada de Reis
Sortida: Espai tolrà
consulteu recorregut al web 
www.castellarvalles.cat
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

DIUMENGE 6
19 h - PROPOSta
Quinto de la Penya Solera
local de la penya Solera 
barcelonista
organització: penya Solera 
barcelonista

DILLUNS 7
19 h - XERRada
Els mitjans de comunicació a 
Catalunya
conferència i trobada ciuta-
dana amb david Mejía, dipu-
tat de ciutadans al parlament de 
catalunya.
Sala lluís valls areny d’El Mirador
organització: ciutadans castellar 
del vallès / Sentmenat

DIMECRES 9
9.30 h - SORtIda
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

DIJOUS 10
9 h - SORtIda
Vine i Camina +60: La Garriga, 
Llerona i bosc de Malhivern
preu: 2 €. inscripcions: Regidoria de 
programes Socials (c. portugal, 2), 
de 9 a 14 h o al tel. 93 714 40 40
lloc de sortida: pl. del Mercat. 
Recorregut: la garriga, can terrers, 
llerona, ca l’Eimeric, ca noalard, la 
garriga (9,5 km, dificultat mitjana). 
anada i tornada en autobús
organització: ajuntament

DIVENDRES  11
20 h - PROJECCIó
docsBarcelona del Mes: Silvana
auditori Municipal
organització: cal gorina, club 
cinema castellar vallès i l’aula d’Ex-
tensió Universitària per a gent gran

DISSABTE 12
11.30 h - COntES
Once Upon a time: 
Intercanvi de joguines
l’hora del conte en anglès
11.30 h
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal 
les 3 Moreres

DIUMENGE 13
 
16.30 h i 18.45 h - CInEMa
diumenge d’estrena: Superlópez
auditori Municipal
organització: ajuntament

docsBarcelona del mes: 
“Silvana”
divendres 11 de gener - 20 hores  
auditori miquel pont 

es tracta d’una producció sueca de 
2017 dirigida per mika Gustafson, 
olivia Kastesbring i christina 
tsiobanelis. el documental es centra 
en silvana, una rapera que ha conque-
rit escandinàvia amb les seves can-
çons, intransigent contra totes les 
formes d’opressió. icona de la comu-
nitat queer, es defineix com a lesbia-
na, feminista i antiracista, s’ha conver-
tit en la veu d’una nova generació de 
joves inconformistes. la cinta repas-
sa els inicis de l’artista en l’escena un-
derground fins a esdevenir una estrella 
i una icona per a joves i adolescents. el 
documental (91 minuts) es projectarà 
en versió original subtitulada en català.

Fins al 3 de febrer
68a Exposició de Pessebres de la Capella de Montserrat
4 de gener, de 17 a 20 h; 5 i 6 de gener, d’11 a 13.30 h i de 17 
a 20 h; a partir del 6 de gener, obert diumenges d’11 a 13.30 
h i de 17 a 20 h.
local del Grup pessebrista de castellar (c. dr. pujol, 26). 

Fins al 7 de gener
decora el nostre arbre i coneix el nadal al món
Horari: de 10 a 20 h. el mirador

Fins al 7 de gener
Exposició: “La llibertat religiosa al món. Cristians per-
seguits per la seva fe al segle XXI”
església de sant esteve

Fins al 13 de gener
Exposició de Pessebres a Sant Feliu del Racó
Horaris: 5 i 13 de gener, de 12 a 14 h; 6 de gener, de 18 a 
20.30 h; 12 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h
local pessebrista “ca la pepeta” (pl. dr. puig, 2)
org.: associació pessebrista de sant feliu del racó

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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tELÈFOnS dIntERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

FaRMÀCIES dE GUÀRdIa 
 
 
dIVEndRES 4 EUROPa
dISSaBtE 5 YanGÜELa
dIUMEnGE 6 CaStELLaR
dILLUnS 7 CaSanOVaS
dIMaRtS 8 ROS
dIMECRES 9 PERManYER
dIJOUS 10 CataLUnYa
dIVEndRES 11 VILÀ
dISSaBtE 12 VILÀ
dIUMEnGE 13 YanGÜELa

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

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

“Fes-los comprendre que no tenen en el món cap altre deure que l’alegria.”
Paul Claudel

@marta_garro_g @fonsofernandezmcd @maite.vila.906
si ens llevem ben d’hora... la primera tarda del primer dia de 2019 

MEMÒRIES dE L’aRXIU d’HIStÒRIa 

InStaGRaM · @lactual 

Imatge de la façana principal i de la cara nord de la casa annexa. Els dos capellans són els mateixos 
de la foto anterior, primera d’una sèrie de tres que il·lustren una memòria de la parròquia de Sant 
Feliu del Racó, preparada per instar un litigi amb el propietari José Armengol pel fet de la tallada 
del xiprer de l’absis. Observem que la rústega casa encara té el forn del pa, bastit a l’exterior, un 
altell fet de troncs i una escala per pujar·hi. També hi ha un tros de paret vella.  || fons: arXiu d’His-

tòria || teXt: alBert antonell || arXiuHistoriacastellar@Gmail.com ||  faceBooK.com/arXiuHistoria 

Ermita de les arenes (2), vers el 1932

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3 · T. 937 47 49 56

Bons propòsits 
d’Any Nou

Recoma-
nació

penúltima

Rosa Jam Girbau
93 anys · 31/12/2018
 
angela Ventura Ferrero
89 anys · 21/12/2018

tELÈFOnS dIntERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

Deixar de fumar és difícil, però no impossible. No 
hi ha cap fórmula miraculosa, ningú pot aconse·
guir·ho per tu, implica un esforç que requereix 
temps, és una lluita contra la dependència que 
crea el tabac. 
Primer de tot, pensa en els motius per deixar·ho 
(ofec, tos, cansament, família, diners...), comuni·
ca·ho a la gent propera i escull una data clau (hi 
ha més probabilitats d’èxit si es deixa de cop). 
Per superar els primers dies fes més exercici a 
l’aire lliure, beu molta aigua, sucs naturals o infu·
sions. Retira tot allò relacionat amb el tabac per 
combatre el síndrome d’abstinència o desig de 
fumar. Relaxa’t fent respiracions profundes, tin·
gues les mans ocupades, pica alguna cosa sana, 
mastega xiclet sense sucre... Les ganes de fumar 
no són eternes.
Pensa en la nova vida que t’espera:
· podràs caminar, pujar escales, fer exercici 
sense cansar·te,
· tornaràs a tenir gust i olfacte,
· la tensió arterial es normalitzarà i
· disminuirà a la meitat el risc de patir malalties 
cardíaques i càncers.
Si no pots deixar·ho a la primera, no et rendeixis, 
anima’t a fer un nou intent! Si et costa molt, con·
sulta un professional sanitari, et donarà consells 
i recursos i estratègies per combatre les situa·
cions difícils i el suport psicològic per ajudar·te 
a deixar de fumar. 

No et dic que serà fàcil... et dic que valdrà la pena!



del 4 al 10 de Gener 2019

la contra

Oriol Garcia

M’han inculcat que 
primer són els estudis 
i després l’esport

Jugador d’hoquei patins a l’OK Lliga
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Des de fa un any i mig, entre setmana viu a Girona, 
on estudia Història a la UdG i juga a la màxima 
categoria d’hoquei patins,  l’OK Lliga. Durant 7 
anys, es va formar al planter del FC Barcelona.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
empàtic
Un defecte que no pots dominar?
sóc massa permissiu, a vegades
Una persona a qui  admires?
admirava a johan cruyff
Un record esportiu?
el meu debut a l’oK lliga
Un personatge de la Història?
alexandre el Gran
Quin plat t’agrada més?
un bon plat de macarrons
Un llibre?
‘si esto es un hombre’, de primo levi 
Una cançó?
el tren Huracán - la raíz
Una pel·lícula?
salvar al soldado ryan
Un somni per complir?
Guanyar una copa d’europa
Un propòsit per al 2019?
continuar sent feliç com ara

”

“

· tant anar amunt i avall, deus 
tenir l’aP-7 avorrida.
Al principi sí que es feia una mica dur, 
però ja m’hi he acostumat. Normal·
ment, pujo a Girona acompanyat de 
gent que hi estudia, o amb els meus 
companys d’equip. Compartim mol·
tes històries junts i, d’aquesta ma·
nera, el viatge es fa menys avorrit.

· Com portes la carrera 
d’Història?
Em va costar una mica adaptar·m’hi, 
però m’agrada i ara ja estic fent el 
segon curs. Com a totes les carre·
res, hi ha assignatures que motiven 
més i d’altres que agraden menys i 
costa posar·s’hi. Però, al cap i a la 
fi, és el que toca i ho porto força bé.

· Estudiar és un coixí necessari 
per a un jugador d’hoquei patins?

És la primera opció, després ja ve 
l’hoquei, que és precari comparat 
amb el bàsquet i el futbol, per exem·
ple. Des de petit, els meus pares 
m’han inculcat que primer són els 
estudis i després l’esport.

· Segur que has hagut de fer sacri-
ficis per ser on ets esportivament.
Molts, sobretot pel que fa a la vida 
social, ja que amb el Barça tenia mol·
tes hores d’entrenament durant la 
setmana, i partits dissabtes i diu·
menges. Llavors, havia d’aprofitar 
les hores lliures per estudiar. Això 
feia que tingués menys temps per 
dedicar·lo als meus amics, i durant 
la meva adolescència ho vaig trobar 
a faltar, però ara tots aquests sacri·
ficis han valgut la pena.

· tot i això, és un privilegi haver-te 
format al Barça?
Més que un privilegi, jo diria que 
és un somni fet realitat. Ja des de 

ben petit admirava els jugadors del 
Barça i el meu objectiu sempre ha 
estat arribar el més amunt possi·
ble en el món de l’hoquei. Per això, 
quan tenia 14 anys i em van trucar 
per si volia anar·hi a jugar, no m’ho 
vaig pensar gaire i vaig acceptar·ho. 
Allà vaig aprendre molt durant els 
7 anys que vaig ser·hi i això m’ha fet 
arribar a jugar a l’OK Lliga, que per 
mi ja és un somni fet realitat.

· amb quins moments d’aquesta 
etapa et quedes?
Sobretot amb el penúltim any, en què 
amb el Barça B vam aconseguir gua·
nyar tots els títols possibles, entre els 
quals la Lliga i la Copa de la Prince·
sa, i amb el Junior vam guanyar el 
Campionat de Catalunya i el d’Es·
panya. També em quedo, sobretot, 
amb diferents entrenaments que 
vaig poder fer amb el primer equip, 
que com t’he dit abans era el meu 
somni des de petit.

· Esperaves debutar tan d’hora  
en una competició europea, amb 
el Girona?
La veritat és que no, i menys en el 
meu segon any a l’OK Lliga, però va 
ser mèrit de la primera temporada 
amb el Girona, que va ser immillo·
rable. El club venia  de salvar·se a 
les últimes jornades, i la junta va 
formar un equip molt compensat, 
amb joves plens de ganes i veterans 
molt experimentats, com el Jaume 
Llaverola, el gran porter que tenim. 
Això va fer que l’equip estigués molt 
compensat i vam poder fer una 
gran temporada classificant·nos 
per Europa.

· Quins reptes esportius i perso-
nals tens per aquest any nou?
Un repte esportiu és intentar arri·
bar el més amunt possible a la clas·
sificació a final de temporada, per·
què hem començat una mica mala·
ment a la lliga i hem de remuntar 

la situació. I també vull aportar el 
màxim de gols possibles a l’equip 
per ajudar. Per altra banda, vull se·
guir traient·me la carrera i gaudir 
al màxim amb la meva família, la 
meva parella i els meus amics, que 
realment són la gent que em dona 
suport en el meu dia a dia, i els estic 
molt agraït.

· no et perds els partits de l’HC 
Castellar. Pel que sé, tens la 
porta oberta per tornar-hi.
Sempre que puc els vaig a veure, 
perquè és el club on vaig comen·
çar i l’aprecio molt, a més hi juguen 
molts dels meus amics. I sí que és 
cert que sempre hi tindré les portes 
obertes, i moltes vegades he pensat 
a tornar, però de moment seguiré 
intentant arribar el més lluny pos·
sible, ja que m’ha costat molt arri·
bar fins aquí. Tot i això, m’agrada·
ria molt acabar la meva carrera es·
portiva al club on vaig començar.

 Guillem Plans


