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Setmanari d’informació local

Una parella contempla la cavalcada de Reis al seu pas pel carrer Major. A la façana es projecta una de les imatges de mapatge que es van fer servir durant la desfilada. || q. pascual

Cavalcada 3.0
nit de reis | p 04 i 05

Aquest any ha destacat l’aplicació de tecnologia 
a les carrosses que s’estrenaven amb projeccions

Èric Rubio i Max Sànchez 
demanen pas

els dos pilots castellarencs, de vuit i onze 
anys respectivament, suposen el relleu 
de Carmelo Morales i dani Pedrosa

Motor | p 13
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el tema de la setmanaocupació

El mercat de treball de Cas-
tellar del Vallès compta en 
aquests moments amb gaire-
bé 8.000 persones ocupades, 
segons dades del tercer tri-
mestre de l’any 2018. Aquesta 
xifra es reparteix entre 5.875 
assalariats i 1.959 treballa-
dors autònoms que confor-
men l’actual mercat de tre-
ball a la nostra vila. 

En el cas dels assalariats, 
per sectors destaquen especi-
alment els 3.101 empleats pro-
cedents del sector de serveis i 
els més de 1.379 autònoms -és 
a dir, la immensa majoria- que 
també es dediquen a aquest 
mateix sector. 

La dada de contractació  
és sensiblement millor a la de 
fa un any: en concret hi ha gai-
rebé 250 llocs més de treball ara 
que fa un any.

històric

Tot i això, la vila és encara lluny 
del número de llocs de treball 
que es van arribar a aconseguir 
abans de la gran crisi financera 
i l’esclat de la bombolla immo-
biliària, quan els polígons fun-
cionaven amb una altíssima 
ocupació de naus. Si mirem la 
dada de fa 10 anys, es pot com-
provar que aleshores hi havia a 
la vila 8.956 llocs de treball, 6.782 
dels quals eren assalariats. De 
fet, un any després -el 2009- els 
estralls de la crisi ja van provo-
car una rebaixa molt important 
del mercat de treball, que es va 
contraure en un miller de llocs, 
i va caure als 7.845, una xifra 
molt similar a la del 2018. Cal 
tenir en compte que l’any 2009 
es va tancar a Castellar amb el 
doble de persones a l’atur que 
la xifra del 2018.

Castellar 
frega els 
8.000 llocs 
de treball

tRebAll | dAdes
bAlANÇ | Atur

El mes de desembre ha acabat per con-
firmar les bones dades que s’havien re-
gistrat durant el darrer trimestre del 
2018 quant a la retallada de nombre de 
persones sense feina i s’ha aconseguit 
baixar per sota del miler de persones 
registrades a les llistes de  l’atur. En con-
cret, Castellar acomiada el 2018 amb 
982 persones a l’atur, la segona millor 
dada del 2018 –només superada pel 
juny, quan la xifra de desocupats va 
ser de 964-. A més, s’ha reduït l’atur a 
la meitat en quatre anys.

De fet, la vila s’ha mantingut al 
llarg del 2018 molt lleugerament per 
sobre del miler de persones a l’atur 
des del maig, i s’ha aconseguit confir-
mar la baixada de la taxa d’atur que va 
arrencar amb el 10,26% (1.123) i acaba 

Per sota del miler d’aturats

Castellar tanca 
l’any 2018 amb la 
xifra més baixa de 
persones sense 
feina de la dècada

 Cristina Domene

amb una taxa del 8,6% (982). “Veient 
la comparativa amb les dades pre-
crisi podríem dir que tot aquest perí-
ode, d’una dècada de durada, queda 
enrere”, opina el primer tinent d’al-
calde, Joan Creus. Això es tradueix 
en una variació anual de desocupats 
de 141 persones que s’han pogut res-
tar de les llistes de l’atur, el que supo-
sa una baixada del 8% d’un any a l’al-
tre. “Consolidar la tendència per 
sota dels 1.000 és una barrera psi-
cològica important. El 2012 havíem 
arribat als gairebé 2.200 aturats i 
en els darrers sis anys s’ha reduït 
més de la meitat el nombre d’atu-
rats. Estem satisfets de la tendèn-
cia, una altra cosa és la tipologia 
dels contractes, les condicions la-
borals que s’ofereixen i els drets la-
borals que s’han quedat pel camí”.

Aquesta taxa situa Castellar 
del Vallès com el quart municipi amb 
menys atur de la comarca, només per 
darrere de Matadepera (4,8%), Sant 
Cugat (6,2%) i Sant Quirze (6,7%). 
Al Vallès Occidental, l’any es tanca 
amb 49.530 desocupats i una taxa de 
l’11,2% (una retallada anual del 6,6% 
en la taxa d’atur). A Catalunya, la taxa 
d’aturats s’ha mantingut per sota de 
la comarcal -10,8%- amb una total de 
392.907 de persones sense feina, una 

eVOlUCiÓ iNteRANUAl De l’AtUR A CAStellAR Del VAllÈS

any 2018 · 982 persones (8,6 %)
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any 2017 · 1.123 persones

any 2016 · 1.240 persones

any 2015 · 1.467 persones

any 2014 · 1.713 persones

eVOlUCiÓ De l’AtUR DURANt el 2018 A CAStellAR Del VAllÈS
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dada que significa que s’ha millorat 
en 25.111 persones que han sortit de les 
llistes de l’atur. “El Vallès Occidental 
és una comarca que acostuma a ser 
termòmetre de la situació, sobretot 
del sector industrial a Catalunya. 
A l’època més cruenta de la crisi, el 
Vallès Occidental presentava una 
de les xifres més preocupants. En 
l’època que ens trobem ara de cert 
creixement econòmic també es nota 
que les dades són millors”.

Creus recorda que el Consell 
de Ministres del 21 de desembre va 
aprovar la pujada del salari mínim 
interprofessional: “Tot i així encara 
hi ha gent que no està sortint del 
llindar de la pobresa i aquesta és 
la dada més preocupant. Famílies 
que amb un o dos integrants tre-
ballant arriben amb dificultats 
a final de mes. Aquesta és la si-
tuació que s’ha de resoldre a més 
curt termini”.  
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Nit de Reis

Cavalcada d’última generació
el pas dels reis Mags d’orient pels carrers de Castellar, enguany a través d’un nou recorregut, va portar il·lusió a petits i grans

L’expectació que s’apodera de cos i 
ànima quan anticipem una sorpresa, 
una sensació pròpia del moment previ 
a desembolicar un regal, es va antici-
par unes hores al matí de reis. El ves-
pre de la cavalcada, aquest any, estava 
marcat pel misteri que caracteritza 
qualsevol novetat. Els tres Reis Mags 
d’Orient estrenaven carrosses. Així 
va voler-ho Castellar, després que la 
proposta d’actualitzar la cavalcada fos 
presentada als darrers pressupostos 
participatius. És a dir, la monarquia 
es va sotmetre a l’opinió del poble. Sí 
que és màgic el Nadal, sí.

El secretisme havia imperat en 
tot moment, només la gent estricta-
ment implicada en la renovació de les 
carrosses en sabia la forma. I, davant 
de l’exigència que generen les expec-
tatives engreixades, finalment el re-
sultat no va decebre. “Aquest any 
són guapes, guapes. Fan efecte 
3D!”, exclamava un home just quan 
la comitiva reial començava a treu-
re el cap per l’Espai Tolrà.

El futurisme es va apoderar 
de la cavalcada. Després de l’arren-
cada de diferents vehicles, entre els 

 Guillem plans

La carrossa del rei Melcior en el moment que passava pel carrer de Sant Pere d’Ullastre amb la projecció d’imatges de mapatge a la façana dels edificis. || q. pascual

ballant a dalt de la carrossa, la ca-
valcada començava a deixar enrere 
el carrer Sant Esteve. A diferents 
edificis, els llums que reflectien les 
carrosses impregnaven els edificis. 

L’obsessió d’aprofitar l’avinen-
tesa per proveir-se de llaminadures 
per la resta de l’any, com sempre, va 
deixar escenes de sainet. Algunes, 
protagonitzades per àvies combati-
ves a l’hora de no deixar escapar cap 
caramel, disposades a entrar en un 
tens cos a cos amb l’àgil canalla. A 
dalt de les carrosses, tampoc va fal-
tar algun infant franctirador.

Després de quasi tres hores, 
els Reis van abandonar els carruat-
ges galàctics i, banyats per flaixos 
de càmeres, van fer entrega de l’or, 
l’encens i la mirra al nen Jesús, que 
esperava a la plaça Major. I davant 
del Mirador, l’alcalde Ignasi Gimé-
nez els va fer entrega de la clau de la 
vila, que permet entrar a qualsevol 
casa castellarenca. Feina feta. Te-
nint en compte el grau de tecnologia 
d’última generació que van utilitzar 
els Reis Mags  a la cavalcada, que no 
es queixin Ses Majestats si aquest 
any els infants de la vila només van 
demanar Playstations, mòbils i al-
tres pantalletes.

les carrosses noves, 
“una bona inversió”

+ CAVAlCADA 

Des de fa tres dècades, la cavalca-
da de Castellar batega gràcies a 
la dedicació del Grup Il·lusió, una 
entitat formada per voluntaris 
que treballen durant molts mesos 
perquè, el dia de l’arribada dels 
Reis Mags a la vila, tot surti rodó: 
“indubtablement, són el cor i 
l’ànima de la cavalcada al nostre 
municipi. la seva feina permet 
que, el dia 5 de gener al vespre, 
tot estigui a punt. Sense ells, tots 
els voluntaris i entitats que els 
acompanyen seria impossible”, 
expressa Aleix Canalís, regidor 
de Cultura de l’Ajuntament.
Aquest any, la cavalcada va 
presentar diferents novetats, 
com l’hora de sortida, a les 18 h. 
Alguns pares i mares, però, van 
considerar que l’arrencada va 
programar-se massa tard per 
als infants, ja que a l’hivern, en 
fer-se fosc, fa més fred. Sobre 

això, Canalís expressa: “Vam tenir 
un petit problema tècnic i vam 
arrencar una mica més tard, però 
creiem que era un horari encertat 
tenint en compte les condicions 
de lluminositat que requereixen 
les noves carrosses per lluir”. 
En referència al recorregut, que 
en comptes de passar pel carrer 
Alemanya va girar pel de Suïssa, el 
regidor afirma que “es va decidir 
escurçar una mica per quadrar el 
retard i ajustar el temps, perquè 
petits i grans poguessin anar a 
casa aviat”. D’altra banda, de cara 
l’any que ve, el regidor explica que 
“es valorarà amb l’organització si 
es planteja canviar de recorregut 
o continuar amb el mateix”. 
Respecte a la novetat més notòria 
de la cavalcada, l’actualització de 
les carrosses, Canalís creu que 
es tracta d’una bona inversió:
“Suposen un canvi qualitatiu i de 
seguretat, ja que les carrosses 
amb què arribaven abans els 
Reis ja tenien molts anys. i 
aquestes noves permeten 
possibilitats tècniques d’il·
luminació que són més lluïdes, 
sobretot en horari nocturn”.

quals l’habitual camió de bombers i 
una gran flota de Mini Coopers es-
tampats amb propaganda immobilià-
ria, per fi va aparèixer Melcior al seu 
tro galàctic, a sobre d’una carrossa 
maquillada de llums i efectes especi-
als que emulaven estrelles i constel-
lacions. “És una carrossa d’última 
generació”, va ironitzar una mare, 
en veure’l passar pel carrer Barce-
lona. El seguia Gaspar, dalt d’un ve-
hicle decorat amb aurores boreals. 
Va sortir una mica més tard per un 
petit problema, però, evidentment, 
també va ser-hi Baltasar, acompa-
nyat d’una espècie d’iglú que reflec-
tia formes solars. El pas de les carros-
ses impregnava d’il·lusió les mirades 
més ingènues. Aquelles que busquen 
reconèixer entre la desfilada algun 
paquet amb el seu nom.

Mentre avançava la comitiva, 
acompanyada de la pertinent tem-
pesta ensucrada de caramels, i en-
capçalada per les majorets, la música 
nadalenca de les diferents carrosses 
s’anava fusionant, i quedaven acobla-
des diferents melodies. Els castella-
rencs saltaven, d’aquesta manera, 
d’una nadala a una altra. Els Capgi-
rats eren els més animats de la festa 
i, mentre dos d’ells combatien el fred 

actualitat
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Nit de Reis

ANAR A DORMIR D’HORA
Popularment, s’insta els nens i les nenes a anar a dormir ben d’hora la nit de Reis, ja que Ses 
Majestats i els patges tenen molta feina: han de llegir les cartes que arriben a última hora 
i repartir un fotimer de regals. De fet, si veuen llum a les cases, passen de llarg. Aquesta 
carrossa ens va recordar això, que ens hem de posar ben d’hora al llit. ||  foto: q. pascual

OR, ENCENS I MIRRA 
Sabíeu que s’amaga una simbologia rere els regals que, segons explica la tradició, va rebre el nen 
Jesús dels Reis Mags? L’or simbolitza riquesa i poder; l’encens és símbol de l’adoració a Déu i la 
mirra, vermella com la sang, representa la condició humana. En resum, apleguen les figures de rei, 
Déu i humanitat. A la plaça Major, es va escenificar l’entrega d’aquests tres regals. || foto: q. pascual

1.100 QUILOS DE CARAMELS DURANT EL RECORREGUT
A la cavalcada de Castellar, i a les que es van celebrar arreu, evidentment no hi van faltar les clàssiques 
bosses de plàstic. A primera hora, els infants les portaven totalment buides, però a mesura que va 
anar avançant el vespre, van omplir-les de mica en mica, fins a quedar totalment farcides de caramels. 
Sempre és una oportunitat per proveir-se de llaminadures per a la resta de l’any. || foto: q. pascual

EL CEL COM A FIL CONDUCTOR
La cavalcada dels Reis es va inspirar en el cel, els estels i l’estrella d’Orient, que guia Ses Majestats 
fins a nosaltres, any rere any. Un dels beneficis de l’actualització de les carrosses, per cert, és 
que aquest tipus de tecnologia permetrà renovar el concepte visual i la temàtica a cada edició. || 

foto: q. pascual

actualitat
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medi ambient

Aprendre a fer una poda respectuosa

l’agricultor expert tomàs llop fent una demostració de poda  bellaguarda al camp d’oliveres municipal.  || ajuntament

Castellar del Vallès va acollir aquest 
dimarts la tercera edició d’una jor-
nada tècnica sobre introducció a la 
poda en conservació d’oliveres orga-
nitzada pel Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció de la Generalitat de Catalunya 
que compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, @ruralcat i l’Institut 
Castellar, que ofereix cicles forma-
tius de la família agrària.

La jornada va ser un èxit de 
convocatòria i va aplegar més de 
50 persones atretes per les explica-
cions de l’agricultor expert Tomàs 
Llop. “És una jornada que té molt 
d’èxit i repetim perquè tothom vol 
escoltar el nostre expert, i ens en-
canta fer-lo venir perquè, a banda 
de saber-ne molt, de podar, la seva 
forma d’esporgar és molt particu-
lar i és un referent a Catalunya”, 
explica la professora de l’Institut 
Castellar Lisette Vall. 

Llop va apuntar que la majo-
ria del temps de la jornada tècnica 
“ens el passem parlant d’allò que 

50 persones assisteixen a una jornada tècnica sobre esporga que respecta  el creixement equilibrat dels arbres

 J. R.

li agrada o no a l’arbre, què és un 
arbre, perquè no pot ser que ens 
posem davant d’un arbre amb una 
eina de tall i no sàpiguem  ni què 
tenim al davant i el primer què 

hem de pensar és que és un ésser 
viu”. Aquest pagès de Sant Jaume 
Sesoliveres considera que, a l’hora de 
podar, “no hem de tenir en compte 
només l’espècie o la varietat, sinó 

llaguarda en olivera “és practica-
ment tot el contrari al que s’ha fet 
tota la vida i això costa d’entendre 
i assimilar, especialment a la gent 
gran”. La poda natural té un efecte 
immediat “sinó el primer any, el 
segon” en l’arbre, constata Llop, que 
afegeix que “es poden veure can-
vis importants en l’arbre. Hi ha 
un llenguatge de l’arbre que t’es-
tà dient si l’any passat vas fer les 
coses bé o no. Aquest llenguatge 
es manifesta amb la llargada dels 
entrenusos de la fulla”. 

Mirant la fulla, “has de buscar 
el màxim d’equilibri i la precisió 
amb aquell exemplar d’arbre”, as-
segura l’agricultor, que remarca que 
ell parla amb els arbres, cosa que “no 
significa que sigui sonorament, 
sinó mentalment”.

Després de la jornada tècnica 
celebrada a la sala Valls Areny d’El 
Mirador es va programar al camp 
d’oliveres municipal, situat al carrer 
Farigola cantonada amb el carrer Es-
pígol de l’Aire-Sol C, una demostra-
ció en camp i una pràctica de la tècni-
ca de poda de conservació en olivera 
amb alumnes del cicle formatiu.   

cada exemplar perquè cada exem-
plar, igual que les persones, és di-
ferent i únic i llavors l’has de trac-
tar com a tal”.

La poda natural o la poda de be-
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actualitat política

Junts per Castellar ha fet públic una nota “per denunciar i condem-
nar l’acte vandàlic dirigit al domicili del nostre candidat a l’alcaldia, Pau 
Castellví, dissabte 5 de gener al vespre”. En concret, segons expliquen, 
l’agressió va consistir en el llançament d’ous a la porta del domicili du-
rant la cavalcada dels Reis, en la qual Castellví estava fent de voluntari. 
Des de la formació política recorden que el novembre del 2016 el seu al-
caldable ja va patir pintades “de caire feixista” també a casa seva quan va 
ser escollit cap local de la JNC.
“La violència, o els atacs personals o contra el patrimoni privat de repre-
sentants polítics pel fet de la seva ideologia no poden ser mai un mitjà le-
gítim per fer constar desavinences”, subratllen des de Junts per Caste-
llar, tot assenyalant que actes com aquest reforcen el seu “compromís 
polític cap als nostres veïns i veïnes, Castellar i Catalunya”.   ||  redacció

En Comú Podem Castellar defensa que, “més enllà de la reclamada con-
nexió de la B-124 amb la Ronda Oest, cal seguir apostant per l’arribada del 
‘metro del Vallès’ a la vila”, un projecte que a finals de la dècada passada 
comptava “amb consens tant dels agents socials, econòmics i polítics de 
la vila”, segons asseguren els comuns.
La realitat és que el daltabaix econòmic provocat per la crisi va suposar 
una gran retallada en inversions d’infraestructures i l’execució del ‘metro 
Vallès’ se’n va ressentir: de fet, a Sabadell les estacions es van inaugu-
rar amb molt de retard i el possible perllongament fins a Castellar va que-
dar aparcat. En aquest sentit, En Comú Podem Castellar, en la seva darre-
ra assemblea programàtica, ha acordat tornar a posar a l’agenda política 
aquest projecte, així com tornar a obrir el debat ciutadà i polític sobre la 
necessitat de l’arribada del FGC a Castellar. “Cal tenir present que el nos-
tre municipi només compta amb un autobús com a element de transport 
públic, i que que reivindica des de fa molts anys la necessitat que arribi el 
ferrocarril per dinamitzar l’economia del municipi i facilitar la mobilitat 
dels seus ciutadans”, expliquen els comuns.   ||  redacció

Els Comuns volen que es torni a posar 
a l’agenda política l’arribada del tren

Junts per Castellar denuncia un acte 
vandàlic al domicili del seu cap de llista

El diputat de Ciutadans, David Mejía, 
president de la Comissió de Con-
trol de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) del Parlament, va fer para-
da dimarts passat a Castellar del Va-
llès. De la mà de la delegació local de 
Ciutadans, Mejía va oferir a la Sala 
Lluís Valls Areny d’El Mirador  una 
xerrada sobre la situació dels mit-
jans públics a Catalunya.  

Després d’explicar la tasca 
que du a terme la comissió parla-
mentària, Mejía va assegurar que 
els mitjans públics catalans no com-
pleixen la seva funció “d’interès 
públic”. En referència a la CCMA, 
“hauria de ser plural, objectiva i 
neutral, cosa que, des del nostre 
punt de vista, no ho és”, va dir el 
polític. “De fet, a cada comissió 
de control ho posem damunt la 
taula amb les nostres pregun-
tes adreçades tant al director de 
TV3 com al de Catalunya Ràdio, i 
la presidenta de la Corporació”, 
va assegurar Mejía. 

D’altra banda, el diputat va re-
ivindicar la necessitat de fer efectiu 
un canvi de model de televisió públi-
ca. “Hem presentat al Parlament 

Ciutadans demana mitjans 
públics “neutrals i plurals”

J. Rosales, responsable de la delegació local de C’s (esq.) i el diputat David Mejía.  || r.g.

de Catalunya una proposició de llei 
per canviar les majories per desig-
nar els membres de la CCMA”, va 
detallar Mejía. En aquest sentit, el 
diputat va exposar que des de Ciu-
tadans demanen que es “professi-
onalitzin els òrgans directius de 
la corporació”. Tot plegat, segons 
va apuntar Mejía, per “traslladar 
en la producció dels seus contin-
guts aquesta pluralitat i neutra-
litat que ha d’existir en qualsevol 
televisió pública”.

Finalment, la situació que 

 Rocío Gómez 

CiUtADANS | xerrAdA

posen de manifest des de Ciuta-
dans s’ha produït perquè, segons 
el diputat, “els partits separatis-
tes han fet servir la televisió i la 
ràdio pública com un mitjà per 
traslladar els seus posicionaments 
ideològics”.“Aquest no és l’objectiu 
ni la funció pública que haurien de 
tenir ni TV3 ni Catalunya Ràdio”, 
va afegir. En paraules del diputat de 
la formació taronja: “s’han de dei-
xar d’utilitzar els mitjans públics 
que paguem tots els catalans, pen-
sem el que pensem”.  

bReUS
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actualitat

Camió 
bolcat 
a la C-1415a

Cap a les 12 del migdia de di-
marts passat es va produir ua 
accident a la carretera C-1415, 
just passat el pont, ja al terme 
municipal de Terrassa, se-
gons van informar veïns de 
Can Font. Aquests testimo-
nis van explicar que un camió 
va bolcar i va provocar reten-
cions de trànsit, ja que es va 
haver de donar pas alternatiu 
en ambdues direccions fins a la 
retirada del vehicle accidentat. 
Des de l’associació de veïns de 
Can Font ja s’ha avisat en di-
verses ocasions de la perillosi-
tat d’aquest tram, on s’han re-
iterat sinistres d’aquest tipus 
de camions procedents o que 
tenen com a destí la pedrera. 

 || redacció

SUCCeSSOS | ACCident

Camió bolcat a la C·1415. || cedida

COMeRÇ | CAMPAnYA

Després d’una bona campanya de 
vendes al Nadal, toquen les rebai-
xes. Aquest any, però, la liberalitza-
ció de les normes comercials permet 
a les botigues fer rebaixes, més enllà 
dels descomptes clàssics,  en qualse-
vol moment de l’any. Això fa que no 
hi hagi la sensació que els comerços 
estiguin de rebaixes i que no calgui 
marcar un dia concret per a l’inici de 
les rebaixes d’hivern. El president 
de Comerç Castellar, Toni Santos, 
considera que algun establiment 
farà rebaixes però que seria millor 
fer un autèntic inici de campanya: 
“Les tradicions no es poden per-
dre i per a nosaltres, és millor és 
el format antic”.

A Catalunya, les associacions 
de botiguers han tornat a reclamar 
que es respecti el 7 de gener com a 
dia per posar en marxa les promoci-
ons. Segons defensen, el fet d’acordar 
una data té més impacte en el con-
sumidor que, en el cas contrari, té la 
sensació que sempre pot comprar a 
preus rebaixats. Per al comerç de 
proximitat és més complicat man-
tenir els seus marges i entrar en la 
guerra de preus de les multinacio-
nals. És per això que ara pressiona 

l’aparador de l’establiment Herois anunciant rebaixes d’entre el 20 i el 40%, en una imatge d’aquesta setmana. ||  f. muñoz

  Jordi Rius

La liberalització dels 
descomptes fa que no 
hi hagi una sensació 
de campanya 
de rebaixes

Campanya de nadal amb bones vendes 

perquè l’Estat reobri el debat de la 
limitació de les rebaixes.

Segons dades del Consell de 
Gremis de Comerç, Serveis i Turis-
me, el sector del comerç preveu un 
augment d’entre un 3% i un 5% de les 
vendes aquestes rebaixes d’hivern 
en comparació de les de l’any pas-
sat. Tot i així, recorden que aquest 
moment de l’any concentra pràctica-
ment el 40% del que facturen. A més, 
fins ara les temperatures suaus de 
l’últim mes han frenat les vendes de 
roba d’hivern i calçat, dos dels pro-

ductes estrella de les rebaixes de 
gener. Els comerciants confien que 
la meteorologia canviarà durant el 
mes i despertarà el consum.  Santos 
creu que, en general, la campanya de 
Nadal ha estat positiva en vendes ja 
que “han pujat una mica les ven-
des” i, en principi, “el període de 
rebaixes anava bé per quadrar el 
començament de l’any”.

L’OCU, l’associació de drets dels 
consumidors, ha tornat ha publicar per 
aquesta campanya de rebaixes d’hi-
vern una guia per evitar els enganys 

durant els dies de promocions frenèti-
ques. L’entitat recomana fer una llista 
de les coses que es necessiten per no 
caure en compres compulsives. A més, 
avisa que els productes rebaixats han 
de ser articles que es poguessin trobar 
abans a les botigues i que la seva qua-
litat no pot ser inferior en el moment 
del descompte. També exigeix que les 
botigues mostrin de manera visible el 
preu rebaixat i l’anterior a les etiquetes 
i que els consumidors tinguin clar que 
la garantia del que compren segueixi 
sent la mateixa. 
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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.

El Grup Il·lusió aquest any ha 
pogut estrenar carrosses noves 
gràcies als que vau votar el nostre 
projecte en els pressupostos parti-
cipatius i agraeix també a tots els 
que han col·laborat en la cavalcada 
de Reis 2019, sense tots vosaltres 

Carta d’agraïment 
per la Cavalcada 
de Reis

 Grup il·lusió

 Junts per Castellar

 Decidim Castellar

renta-sis anys després, 
cau el govern socialista 
a Andalusia.
Després d’anys i anys 
de clientelisme, aquesta 

vegada el vot captiu amb què comp-
taven els socialistes no es va mobilit-
zar, i així, el 2 de desembre, malgrat 
ser el partit més votat, el PSOE va 
ser superat pel trident d’ultradre-
ta format per PP, Ciutadans i Vox.
La campanya electoral va ser parti-
cularment bruta, i malgrat la gran 
quantitat de problemes seculars que 
arrossega Andalusia, el tema estre-

ls grans arbres són 
excel·lents filtres per 
la contaminació ur-
bana, regulen el flux 
d’aigua i en milloren 

la qualitat; un arbre pot arribar a 
absorbir 150 kg de CO2 a l’any. Els 
arbres col·locats de forma adequa-
da prop dels edificis poden redu-
ir la necessitat d’ús d’aire condi-
cionat ja que a través de les seves 
fulles poden abaixar la tempera-
tura de entre 2 i 8 °C,  passar es-
tones a prop dels arbres millora la 
salut física i mental... i és que fer 
créixer un arbre requereix el seu 
temps. Alguns d’aquests comenta-
ris es recullen en un document de 
la FAO (Food and Agriculture Or-
ganization).
A la nostra vila tenim exemples 
de poca racionalitat en la dispo-
sició de l’arbrat. Un exemple és la 
plaça Lluís Companys on, a l’estiu, 
els arbres gairebé no donen ombra 
als bancs de la plaça. A més, des de 
l’any 2007 fins avui són molts els 

T

E
Andalusia com a 
símptoma

Arbres

lla va ser, una vegada més, Catalu-
nya.PP i Ciutadans es van dedicar 
a fer allò que ja fan a casa nostra: 
anticatalanisme químicament pur. 
I, d’altra banda, la candidata derro-
tada, Susana Díaz, no ha tingut cap 
problema a l’hora d’admetre que la 
cosa li hauria anat millor si hagués 
parlat més de Catalunya.
Malgrat els recursos gairebé il-
limitats que han arribat d’Europa 
des del 1986, Andalusia ha estat in-
capaç de sortir de la seva històri-
ca postració econòmica i social. I 
un dels principals motius ha estat 
la corrupció gairebé sistèmica que 
ha sofert.
Qui no recorda Juan Guerra? Germà 
de l’inefable Alfonso Guerra, que 
mentre aquest guardava les esque-
nes de Felipe González, feia servir 
un despatx de la Delegación del Go-
bierno a Andalusia per fer negocis 
privats, tot abordant els possibles 
socis amb la famosa frase “el vice-
presidente del Gobierno està muy 
interesado en...”. 
O el cas ERO: centenars de milions 
d’euros de subvencions europees que 
van desaparèixer sospitosament a 
mans de pròxims al socialisme an-
dalús, i que van portar a seure a la 

Per primera vegada, els Castellers de Castellar vam participar en la cavalcada organitzada pel Grup Il·lusió. Des-
prés d’uns quants dies treballant de valent, la tarda del 5 de gener vam omplir la carrossa, ens vam vestir de pasto-
rets i vam acompanyar els Reis d’Orient per tot el poble. Poder formar part de la cavalcada va ser fantàstic, segur 
que la canalla capgirada no ho oblidarà. Esperem repetir aquesta experiència.  || text i foto: castellers de castellar

Participació en la cavalcada de Reis

Us convidem a participar a la sorti-
da al Pessebre Vivent de Corbera del 
Llobregat, el proper diumenge 13 de 
gener del 2019 a la tarda.
Sortirem amb autocar de la plaça Cal 
Calissó a les 16 h de la tarda cap a Cor-

Invitació a visitar 
el Pessebre Vivent 
de Corbera del Llobregat

 parròquia Sant esteve de Castellar del 

Vallès i Sant Feliu del Racó

El Casal Catalunya està organitzant 
una sortida per gaudir d’una calço-
tada a Les Ferreres al municipi de 
Breda (La Selva) el 13 de febrer que 
ve. Es vol informar que el preu per als 
socis serà de 38,50 euros. La sortida 
serà a les 8 del matí i inclou esmor-
zar, dinar amb calçots, música i ball.

Organització d’una 
calçotada

 Casal Catalunya 

banqueta dels acusats dos expresi-
dents de la Junta d’Andalusia: Ma-
nuel Chaves i José Manuel Griñán.
D’ençà de la creació del govern auto-
nòmic, no hi ha hagut una voluntat 
real, ni per part del govern andalús 
ni per part dels partits de l’oposició, 
de fer un canvi real. De trencar de-
cididament amb un passat de caci-
quisme, misèria i injustícia per tal 
d’aprofitar les immenses possibili-
tats d’Andalusia. 
Per això, malgrat 36 anys de govern 
anomenat “d’esquerres”, les multi-
tuds segueixen aplegant-se per anar 
a fer el badoc als casaments dels fills 
de la duquessa d’Alba.
Per això Andalusia segueix liderant 
el rànquing europeu en atur, corrup-
ció i abandonament escolar.
Per això els cadàvers de Federico 
Garcia Lorca i de gairebé 50.000 
persones més segueixen enterrats 
a fosses comunes escampades per 
tot Andalusia.
Perquè, en lloc d’acabar amb el fei-
xisme, l’esquerra andalusa i espa-
nyola ha apostat per mantenir-lo 
adormit. 
Per això ara la ultradreta torna a 
prendre el control. I no pensa limi-
tar-se a Andalusia.

Les coses o les persones que ens 
agraden no sempre són així en si 
mateixes, contràriament a com 
les veiem.
Podem captar la bellesa d’algun 
aspecte físic d’alguna persona o 
d’alguna cosa, o un paisatge, però 
pot ser que ho veiem més per la 
nostra apreciació subjectiva que 
per les qualitats inherents del que 
hem observat.
D’aquesta manera és fàcil compren-
dre el fenomen curiós i sorprenent 
de per què les parelles s’atrauen 
entre si, encara que a altres per-
sones no els semblin prou atrac-
tius els components de la parella.
I és que, en la realitat, la impressió 
de la bellesa física o personal sovint 
és més subjectiva que objectiva.

La bellesa no 
sempre és 
objectiva

 Antoni Comas

arbres que s’han tallat al munici-
pi. La construcció del polígon de 
Can Bages (2008) va comportar la 
destrucció de més de 7 ha de bosc. 
Les obres del gasoducte Martorell- 
Figueres (2011) van arrasar més 
de 100 ha de bosc, que no es podrà 
repoblar, només al Vallès. A l’inte-
rior de l’espai urbà, també s’han 
anat perdent arbres de la via públi-
ca, com és el cas de la plaça Folch 
i Torres (coneguda popularment 
com la plaça del Molí), on hi havia 
un grup d’arbres ja crescuts, o a la 
mateixa plaça de la Llibertat, amb 
arbres de tall molt alt que també 
s’han eliminat. En ambdós casos, 
és positiu fer aquests espais més 
accessibles abaixant el nivell, però 
això segurament es podria haver 
fet sense la desaparició absoluta 
de l’arbrat. Seria bo haver pensat 
en com integrar-los en la transfor-
mació que s’hi està fent o, si fos ne-
cessari, substituir-los per espèci-
es adequades, que ofereixin ombra 
als estius, que no facin malbé l’es-
pai públic i que requereixin poc 
manteniment. 
En la planificació dels espais pú-
blics i en les intervencions que s’hi 
fan, aquests aspectes cal tenir-los 

en compte, ja que influeixen positi-
vament en el benestar dels vilatans.
Demanem a l’equip de govern que 
reflexioni sobre aquest tema i que, 
si cal, es treballi alguna regulació 
per que en el futur siguem més cu-
rosos amb el patrimoni ambiental.

no hagués estat possible. Com ja se 
sap, som una entitat que durant tot 
l’any treballa amb un petit grup de 
persones fent les carrosses per tal 
que el dia 5 de gener de cada any el 
poble de Castellar del Vallès pugui 
rebre els Reis d’Orient i donar-los 
la clau de totes les cases de Caste-
llar del Vallès, per tal que deixin els 
regals per a grans i petits. 
Relacionem a tots per ordre al-
fabètic per fer-los un agraïment 
personalitzat: Accent Systems, 
ADF, Ajuntament de Castellar 
del Vallès, Ambulàncies La Fuen-
te, Balsells, Banda i Majorettes de 
Castellar del Vallès, Bombers, Bri-
gada Municipal, Castellers Cap-
girats, Colònies i Esplai Xiribec, 
Envàs 2000 SL, Kids & Us Cas-
tellar, L’AMPA Mestre Pla, Lluís 
Comas, Marcel Puig, Mercat Mu-
nicipal, Nova Finques Castellar, 
Policia Municipal, RB Creacions, 
Retola’m, SARSA-Movento, Trac-
toristes (Can Casamada, Ca n’Oli-
ver, Can Manent), i 150 voluntaris 
aproximadament.

bera i tornarem a Castellar cap a les 
21 h de la nit.
El preu de l’autocar i l’entrada al Pes-
sebre és de: Infants de 0 a 5 anys: gra-
tuït; menors de 6 a 14 anys: 8,50 € i 
adults: 23 €.
Inscripcions i reserva de seient: al des-
patx parroquial de Sant Esteve (c/Es-
glésia 16 Castellar del Vallès) els dime-
cres 2 i 9 de gener de 2019, de les 19h a 
les 20h. Hi sou tots convidats.
I on dius que anem? El pessebre de 
Corbera es un dels més antics i visi-
tats de Catalunya, des de l’any 1962.A 
l’any 1992, fou guardonat amb la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Ca-
talunya.En un circuit de prop de 700 
metres s’hi representen escenes nada-
lenques, de la vida costumista catalana 
i d’oficis antics.Tan gran és l’expecta-
ció entre el públic i tan gran és el com-
promís del voluntariat que hi participa 
que any rere any es milloren i s’inno-
ven les escenes i les representacions.
Tots els actuants hi col•laboren de 
forma desinteressada, ocupant més 
de vint nits de les més fredes de l’hi-
vern, amb una clara voluntat: fer viure 
a aquelles persones que les visiten un 
Nadal diferent. 
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urant un temps, vaig 
treballar en una ofi-
cina. Els meus com-
panys eren amables 
i es portaven molt bé 

entre ells: feien broma, es donaven 
copets a l’esquena, es convidaven 
a cafès i els divendres al vespre 
quedaven per fer una cervesa. N’hi 
havia dos, especialment, que eren 
carn i ungla. Anomenem-los A i B.
Un dilluns, quan vaig arribar a la 
meva taula en una d’aquelles sales 
diàfanes però en realitat horribles 
on tothom treballa amb tothom, 
vaig notar un canvi, tot i que, apa-
rentment, no havia canviat res. Els 
companys encara feien broma, es 
donaven copets a l’esquena i es con-
vidaven a cafès. Però, a mesura que 
passaven els dies, em va semblar 
que A i B es mantenien a una dis-
tància prudencial l’un de l’altre. 
El que es deien no tenia res d’es-
trany; parlaven de projectes, del 
temps, del dinar. Es comportaven 
com sempre, però, a sota del que 
deien, hi bategava una tensió des-
coneguda. Quan va arribar diven-
dres, tothom va marxar cap a casa. 
Li vaig preguntar a B si no baixa-
ven a prendre una cervesa al bar 
de la cantonada, com feien sem-
pre, i B es va encongir d’espatlles. 
No crec que hi tornem, em va dir.

  Motxilles flotants. || joan mundet

Icebergs

D plAÇA MAJOR

NAtÀliA CeReZO
escriptora i traductora

  Rafa Homet*

anquem el cicle nada-
lenc amb el bon regust 
de boca que han deixat 
les noves carrosses re-
ials i la feinada feta pel 

Grup Il·lusió. 
Afortunadament, no són una excepció, 
a Castellar gaudim d’un seguit d’enti-
tats que fan que el cicle festiu de Nadal 
sigui de molt interès, i estic convençut 
que cal preparar una presentació con-
junta per fer de Castellar del Vallès 
una visita obligada en aquestes dates.
Entrem, doncs, de nou a la rutina, amb 
molts reptes personals i col·lectius. Per-
meteu-me que en destaqui cinc de po-
lítics per a aquest 2019:
-Castellar, vila republicana: La Repú-
blica no és només l’organització que 
volem per a Catalunya dins el con-
cert de les nacions, és una manera de 
governar. Corresponsabilitat entre el 
govern i la ciutadania, transparència, 
honestedat, participació a les decisi-
ons que marquen el futur i també el 
dia a dia del nostre poble. Informació 
per prendre decisions.
- Castellar, amb nom propi: pensar, ac-
tualitzar i definir la identitat castella-
renca, de què volem presumir davant 
el món, el motiu pel qual volem ser co-
neguts. Apostar fort per una estratè-
gia econòmica innovadora.

T
Cinc reptes 
per al 2019

- Castellar, poble connectat: la conne-
xió amb el tren i l’autopista, la mobili-
tat interna, l’aparcament, el transport 
públic i la connexió entre Sant Feliu, el 
nucli i les urbanitzacions, han de ser la 
prioritat municipal. Ens cal connectar 
de nou amb el nostre entorn natural.
- Castellar, poble per a tothom: fer del 
feminisme, la cultura, l’educació inclu-
siva i la justícia social els eixos de l’ac-
ció municipal.
- Castellar, poble amb piscina: públi-
ca, descoberta i amb la dignitat que es 
mereix una població de més de 24.000 
habitants.
Hi continuem treballant, que les 
coses no passen soles. Que tingueu 
un pròsper 2019.
* portaveu del grup municipal eRC

És tan important el que diem com 
el que callem. Aquesta és la base 
de la teoria de l’iceberg de He-
mingway, que diu que el lector 
només ha de veure una part pe-
titíssima del que passa a la his-
tòria. La resta ha de quedar so-
terrada. Aquestes omissions, 
apilades les unes a sobre de les 
altres, formen una base que, si és 
prou sòlida, flota, i permet que 

el conte existeixi.
El que m’apassiona dels contes 
és com es pot construir aquesta 
base, com dir el que no es pot dir 
i fer que el lector es pregunti què 
hi ha a sota de la punta blava del 
conte que llegeix.
No vaig saber mai què havia passat 
amb A i B, ni si els companys van 
reprendre la tradició de la cerve-
sa dels divendres al bar de la can-

tonada, perquè, poc després, vaig 
canviar de feina i vaig deixar aque-
lla oficina. Però ja m’està bé. Tot el 
que podria haver passat forma part 
de la base invisible d’aquesta histò-
ria i, com que no es veu, és veritat i 
mentida a la vegada. L’única cosa a 
la vista és la punta de l’iceberg d’A 
i B: les bromes, els copets a l’esque-
na, els cafès, i la tensió amagada 
en aquella sala diàfana i horrible.  

  Joan Creus*

mb l’arribada del nou 
any, comencem el pe-
ríode de sol·licitud 
d’ajuts fiscals per a 
aquest 2019.

El gener és el mes en el qual es 
poden demanar alguns dels prin-
cipals ajuts fiscals que s’ofereixen: 
les reduccions de la taxa per reco-

A

Els ajuts fiscals del 2019. 
Justícia social i progrés 
econòmic

llida de residus, les bonificacions 
de l’impost de vehicles per raons 
ambientals i la subvenció de l’Im-
post de Béns Immobles per a fa-
mílies monoparentals.
Cal destacar els ajuts a les per-
sones amb rendes baixes, també 
els que incentiven els comporta-
ments ambientalment responsa-
bles i els ajuts per a famílies mo-
noparentals.
En tots els casos, la presentació 
de sol·licituds es pot fer al regis-
tre general de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputa-
ció de Barcelona, ubicat a El Mi-
rador. També es pot presentar 
electrònicament a la pàgina web 
del mateix organisme: https://
orgtn.diba.cat/.
Per a més informació podeu con-
sultar l’apartat www.castellarva-
lles.cat/ajutsfiscals.
És important remarcar també que 
un servei essencial per al suport 
a la gent gran, la teleassistència, 
passa a ser gratuïta enguany.
Les subvencions vinculades a 
l’emprenedoria i a la contracta-
ció de castellarencs i castellaren-
ques segueixen aquest 2019, així 
com els ajuts als joves, per raó de 
mobilitat d’estudis i al transport 
de la gent gran.
Seguim apostant per una política 
fiscal que protegeixi les persones 
que més ho necessiten i donant 
suport a la creació d’ocupació.
Justícia social i progrés econòmic.
* 1er tinent d’alcalde

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000 
visites 

web 
mensuals

“És tan important el que 

diem com el que callem. 

Aquesta és la base de 

la teoria de l’iceberg 

de Hemingway”
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actualitat

El 31 de gener finalitza el termini per 
sol·licitar alguns dels principals ajuts 
fiscals de què disposa l’Ajuntament 
per al 2019, concretament les reduc-
cions de la taxa per recollida de resi-
dus, les bonificacions de l’impost de 
vehicles per raons ambientals i la sub-
venció de l’Impost de Béns Immobles 
per a famílies monoparentals.

ajuts a persones amb rendes baixes

Quant a la taxa per recollida de residus, 
les reduccions poden estar vinculades 
a diferents aspectes. D’una banda, es 
pot accedir a una reducció d’entre el 
25 i el 100% del rebut segons els ingres-
sos de la unitat familiar. En aquest cas, 
es pren com a valor de referència l’In-
dicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM). Per saber si es té 
dret a accedir a l’ajut, els ingressos no 
han de superar aquest import multi-
plicat per 1,10 i per una altra xifra que 
va en funció del número de residents 
a la llar familiar.

Els beneficiaris d’aquesta reduc-
ció accedeixen automàticament a una 

Últims dies  pels ajuts fiscals
el 31 de gener és la data límit per sol·licitar alguns dels principals ajuts

altra subvenció de 150 euros vincula-
da a l’IBI, sempre que siguin propieta-
ris de l’habitatge d’empadronament o 
llogaters que en el seu contracte d’ar-
rendament tinguin l’obligació de pagar 
aquest tribut. També poden gaudir di-
rectament d’una reducció del rebut de 
l’aigua, sempre que siguin titulars del 
contracte de subministrament. Aquest 
darrer ajut consisteix en una bonifica-
ció del 90% en el primer i segon tram 
de consum, a les quotes fixes i de con-
servació de comptadors i escomeses i 
a la taxa de clavegueram, a més d’una 
bonificació del 25% en el tercer i quart 
tram de consum.

bones pràctiques ambientals

El 31 de gener també és la data límit per 
sol·licitar la bonificació de la taxa de re-
sidus de totes aquelles persones que 
duen a terme l’autogestió de la fracció 
orgànica, mitjançant el compostatge 
casolà. Una vegada feta la sol·licitud, 
els serveis de medi ambient inspeccio-
nen la instal·lació i emeten un informe 
que, en cas de ser favorable, dona dret 
a una reducció del 20%. L’habitatge on 
es du a terme el compostatge ha de 
ser el domicili habitual del sol·licitant.

  Redacció

SeRVeiS SOCiAlS | terMini

Dins l’apartat dels ajuts adreçats a per-
sones ambientalment responsables 
també cal destacar que la reducció de 
la taxa de residus per ús de la deixalle-
ria s’aplica d’ofici des de l’any 2015, ja 
que l’Ajuntament disposa d’un sistema 
automatitzat de control de les apor-
tacions que es duen a terme.  També 
fins al 31 de gener es poden sol·licitar 
les bonificacions de  l’Impost sobre 
vehicles en tots els casos vinculats a 
temes ambientals. 
Dins l’àmbit mediambiental, els co-
merços també poden sol·licitar fins al 
31 de gener les reduccions de la quota 
per la utilització de bosses biodegra-
dables reutilitzables per a la seva en-
trega al consumidor final. En aquest 
cas, la reducció és del 10% de la quota.
El 31 de gener també finalitza el termi-
ni per a l’atorgament de subvencions 
per a suport de les famílies monopa-
rentals per a l’any 2019.  En aquest cas, 
es pot obtenir un descompte d’entre 
el 5 i el 50% del rebut de l’IBI en fun-
ció del valor cadastral de l’habitatge. 
Aquest mateix ajut es concedeix a fa-
mílies nombroses, però en aquest cas 
el termini de sol·licitud s’allarga fins al 
2 de juliol de cada exercici .  

La Marató per la Diversitat comença a caminar. La Sala d’Actes d’El Mi-
rador va acollir dimecres passat una trobada oberta per donar a conèixer 
aquesta iniciativa, que tindrà lloc el darrer cap de setmana de març. El 
projecte, que s’ha impulsat des del Consell Escolar i la Federació d’AM-
PAS de Castellar, té per objectiu recaptar fons per cobrir i implemen-
tar el servei escolar de personal vetllador o de logopèdia, entre d’altres. 
Tot plegat, perquè el Decret d’Educació Inclusiva no s’ha fet efectiu i ha 
deixat al descobert algun d’aquests  serveis en els centres escolars. D’al-
tra banda, la Marató per la Diversitat té el doble vessant  de sensibilit-
zar la ciutadania vers la importància d’aconseguir una escola inclusiva, 
adaptada per a tots els alumnes. A hores d’ara, encara s’estan perfilant 
quines activitats es duran a terme a la marató castellarenca. Des de la 
comissió organitzadora demanen la col·laboració i participació de totes 
les entitats de la vila, i de tota la ciutadania per sumar esforços.  || r.g.

Trobada oberta per la 
Marató per la Diversitat 

Reunió a la Sala d’Actes d’el Mirador, dimecres passat. || f. muñoz

eDUCACiÓ | ACtiVitAt
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sánchez i rubio, el futur castellarenc

Castellar és un poble on el motor ocupa 
una part important de l’activitat es-
portiva i el motociclisme en concret 
s’emporta una gran porció d’aquesta 
faceta. Des de temps immemorials, els 
motociclistes castellarencs han ocupat 
llocs destacats als campionats estatals 
més importants, començant pels pio-
ners com Simó Pou -pilot oficial Derbi 
als anys 50- passant pel tres vegades 
campió del món Dani Pedrosa, el sis 
vegades campió d’Espanya Carmelo 
Morales o Carles Kotnik, que va ser el 
primer pilot espanyol en participar a 
l’illa de Man (1990), després de la pro-
hibició per part de la Federació Espa-
nyola el 1971, per la mort de Santi Her-
rero un any abans.

També en disciplines com la resis-
tència, noms com el de Jordi Clariana 
-que va arribar a participar en proves 
del mundial-, Toni Garcia, David Jaén 
o Ferran Clusellas completen la reei-
xida nòmina de pilots.

Però amb la retirada de Pedrosa 
del mundial i amb Morales a les portes de la 
retirada -tot i que viu una segona joventut 
molt prolífica- pot semblar que Castellar 
es queda orfe de pilots punters que puguin 
donar matinals d’alegria a l’afició local.

Res més allunyat de la realitat, ja que 
la inesgotable pedrera de motociclistes 
castellarencs segueix en l’actualitat amb 
dues joves promeses que despunten en 
dues especialitats diferents.

Max Sánchez, amb només onze anys, 
ja és tot un expert motociclista, tot i la 
curta edat. Amb un palmarès envejable, 
Sánchez ja ha estat doble campió de Ca-
talunya de velocitat sobre asfalt, però 
també va guanyar una Copa Rodi de dirt-
track. Aquesta última temporada va aca-

els dos pilots, d’onze i 
vuit anys, són el relleu 
generacional de dani 
Pedrosa i Carmelo 
Morales en motociclisme

bar en quarta posició del campionat d’Es-
panya a Moto4.

Sánchez va fer el salt al campio-
nat de velocitat la temporada passada, 
i és el pilot més jove del campionat -va 
debutar en la segona cursa del Circuit 
de Barcelona-Catalunya per no tenir 
l’edat mínima- i ha aconseguit resul-
tats notables enfront de rivals amb 
més experiència i rodatge.

Aquest segon any, va arribar fins 
a l’última cita a Jerez amb opcions 
d’aconseguir el campionat, però una 
cursa difícil el va fer acabar quart de 
la categoria, en la que repetirà la tem-
porada que ve, a l’equip de Toni Elías.

Sánchez, que es confessa segui-
dor del nou vegades campió del món 
Valentino Rossi, també és un gran fan 

del motocròs, en el qual sovint com-
parteix circuit amb l’Eric Rubio, com 
aquesta setmana, en què també van 
compartir pista al Rocco’s Ranch de 
Montmeló amb pilots de l’alçada dels 
germans Espargaró.

Rubio, de vuit anys, és un fanàtic 
del motocròs, i fa dues temporades que 
pilota en competició amb èxits nota-
bles al campionat ACCEMA, en el qual 
participa en cursa americana i moto-
cròs, a més de dirt-track, en què també 
va ser campió de Catalunya.

Els aficionats més fidels a l’esport 
de dues rodes el recordaran perquè 
va ser capaç de posar dempeus tot el 
Palau Sant Jordi de Barcelona al Su-
perprestigio del 2017, després d’acabar 
últim i doblat. El ‘77’ competia amb una 

moto automàtica de 50cc, enfront de pi-
lots més grans amb muntures de 65cc 
i canvi de marxes. En acabar ho cele-
brava com una victòria i fins i tot des-
viava l’atenció del guanyador de la cita.

L’alemany Ken Roczen -campió 
del món de motocròs MX2 el 2011- és 
el mirall d’aquest pilot que somia ser 
professional d’aquesta especialitat i 
que descarta -de moment- fer el salt a 
la velocitat. L’AMA Supercross nord-
americà és l’objectiu d’aquest infant, 
que la temporada que ve farà el salt al 
català d’MX i a l’estatal de Supercross.

El relleu de Pedrosa i Morales 
està garantit amb dos pilots de nivell, 
ambició i una il·lusió inesgotable, que 
de ben segur retornaran les matinals 
de glòria.  

 Albert San Andrés

han aconseguit 
entre els dos 
joves pilots 

castellarencs 

tÍtOlS

12+1

Max Sánchez (11 anys) i Èric Rubio (8 anys) ja saben el que suposa guanyar títols. Dilluns passsat van participar en una sessió conjunta de fotos per a l’ACtUAl.  || a. san andrés
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el duatló arriba a la tercera edició

El 10 de febrer que ve se celebrarà a 
Castellar la 3a edició del DuatlON3 de 
carretera, una nova oportunitat per 
debutar en un duatló d’aquesta mena.

Les característiques del circuit 
són propicies per als novells: circuits 
amples i segurs, on només cal una bici-
cleta de carretera, sabatilles i ganes de 
travessar la línia d’arribada. Per tenir 
un record del duatló, tots els inscrits 
tindran un obsequi com a arribat i en 

AtletiSMe | diMension3

finalitzar podran recuperar forces amb 
un esmorzar al centre neuràlgic del du-
atló, les pistes d’atletisme.

Des del club organitzador, el Di-
mensiON3 Club Triatló ja han comen-
çat els preparatius per a l’edició d’en-
guany i molt aviat s’anunciaran els 
circuits. En aquesta tercera edició, 
també se celebrarà el Campionat de 
Catalunya per Grups d’Edat.

Des de l’organització recomanen 

l’assistència -tant com a atleta o com es-
pectador- per gaudir d’una de les proves 
més espectaculars del panorama català. 
L’entorn natural que emmarca la prova, 
el parc de Colobrers, és un dels punts més 
destacables del duatló, juntament amb 
una acurada organització.

Les inscripcions ja es poden fer i 
tota la informació és a www.dimension-
tri.com i xarxes socials (@dimension-
clubtriatlo).  ||  redacció

Sortida de la segona edició del duatló de carretera de Castellar a les pistes d’atletisme de Colobrers. || cedida

La vigília de Reis va finalitzar la segona edició del Torneig d’Escacs 
Gregorio Sánchez, organitzat pel Club d’Escacs Castellar i l’Associa-
ció d’Alumnes i Exalumnes de l’escola El Casal, amb la victòria abso-
luta de Julio Fernández.

Aquest segon torneig va acabar amb una molt competida par-
tida entre Bruno Aguasca i Aya Elkowaihi que va durar dues hores i 
tres quarts i que va acabar en taules, i que va definir Fernández com a 
campió final, seguit dels contendents Aguasca i Elkowaihi.

El torneig, dirigit als infants, en aquesta edició va gaudir del pa-
trocini a càrrec de les empreses Rarsa i Agrosans, que van donar el 
suport a una de les proves que a poc a poc es consolida al calendari es-
caquista de la vila.  || redacció

El Gregorio Sánchez 
finalitza amb emoció

el guanyador de la 2a edició del torneig Gregorio Sánchez. || cedida

eSCACS | troFeu
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Després d’un 2018 per recordar, però 
on li quedarà l’espina de no haver 
pogut entrar al Top 100 del WTA, 
la tenista castellarenca Georgina 
Garcia es fixa com a objectiu priori-
tari entrar entre les millors del món 
aquest 2019. Amb canvi d’entrenador 
i amb fisioterapeuta personal nova, 
l’Huracà va començar la preparació 
de la nova temporada a finals de de-
sembre a la Xina, al Shenzhen Open, 
per preparar el primer Grand Slam 
de la temporada, l’Open d’Austràlia, 
en el que aquest dimarts va caure a 
la prèvia contra la local Lizette Ca-
brera, més acostumada a les tempe-
ratures extremes del continent, que 
en aquesta edició han obligat a modi-
ficar les normes del torneig amb un 
pla per evitar problemes derivats de 
la calor. L’australiana (234 WTA) no 
va donar opció a la de Castellar (144), 
amb una victòria per 6-0/6-2 i Garcia 
no serà a la fase final d’un dels tor-
neigs que més afavoreixen el seu joc.

Tot i l’entrebanc, la preparació 
de Garcia segueix a bon ritme i trac-
tarà d’evitar lesions que li compli-
quin l’ascens al Top 100 del rànquing 
mundial del WTA.   || a. san andrés

objectiu: entrar al top 100
teNiS | WtA

la tenista Georgina Garcia a la mítica pista de Kooyong a Austràlia. || cedida

El CB Castellar inicia el 2019 amb 
la intenció de seguir amb el mateix 
ritme que el 2018, un any en què 
l’equip comandat per Raúl Jodra 
va aconseguir l’ascens i acabar en 
sisena posició a Copa Catalunya.

L’equip groc-i-negre només ha 
de continuar sent fidel al seu estil de 
joc per seguir sent un dels equips re-
velacions d’aquesta temporada a la 
Copa Catalunya, on ocupa la sisena 
posició al grup 2, amb un balanç de 
cinc victòries i sis derrotes.

El Castellar s’ha guanyat l’eti-
queta d’equip incòmode, ja que l’estil 
que Jodra ha imposat a l’equip fa que 

els rivals es vegin incapaços de fre-
nar-los en molts trams dels partits.

Els castellarencs visitaran 
aquesta jornada el Ploms Salle Reus, 
després d’haver tancat l’any amb 
una derrota a casa al partit que els 
va enfrontar al Badalonès (71-74).

 El Ploms, un dels equips 
clàssics de la categoria, arriba 
al partit (dissabte, 19:45) en un 
moment en què als d’Oriol Pozo 
no els estan sortint les coses com 
esperaven a inicis de temporada. 
Els reusencs ocupen la novena 
posició, amb un balanç negatiu 
de 4-7.  || a. san andrés

El CB Castellar vol
seguir sent incòmode

l’experiència de Jordi Navarro és una de les peces clau de l’equip. || a.san andrés

bÀSqUet | CoPA CAtALunYA

Georgina Garcia ja ha començat a preparar-se per a l’open d’Austràlia
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l’FS Castellar en la celebració d’un gol. || a. san andrés

els de Juan Carlos Rodríguez celebren un gol al Joan Cortiella. || a. san andrés

FUtSAl | diVisió d’honor

FUtbOl | 2A CAtALAnA

Objectiu: 
seguir 
sumant  

El Sallent, primer escull 
de l’any per als de Juan 
Carlos Rodríguez

Amb només un punt de marge sobre 
el descens, l’FS Farmàcia Yangüela 
Castellar vol seguir sumant en lliga i 
confirmar definitivament la recupera-
ció amb la tercera victòria de la tem-
porada contra el líder de la categoria.

Després de sis jornades consecu-
tives puntuant (dues victòries i quatre 
empats), els de Darío Martínez volen 
allargar la ratxa amb un cop sobre la 
taula, aquest dissabte (17:15) al Joa-

La UE Castellar visita aquest diumenge (16:00 h) el camp mu-
nicipal de Sallent en un complicat viatge contra un rival direc-
te. Després de la derrota a casa contra el Sabadell B (1-2), els de 
Juan Carlos Rodríguez estan obligats a guanyar per superar a 
la taula als del Bages, amb els que només els separa un punt.

De bon record per als visitants, el camp del CE Sallent 
-on es va aconseguir una important victòria l’any de l’ascens 
per assegurar la promoció- no serà fàcil pels de Rodríguez, ja 
que els locals només han deixat escapar sis punts (derrotes 
amb El Masnou i Ripollet) i els de Jesús Pelfort també es ju-
guen evitar les places de descens abans de tancar la primera 
volta amb aquest partit.  ||  a. san andrés

quim Blume, davant la visita de l’AP 
Nou Escorial de Sabadell. El derbi va-
llesà retornarà al parquet del Blume el 
castellarenc David Franco, exjugador 
i exentrenador del desaparegut Athlè-
tic 04 l’última temporada de l’equip a 
Divisió d’Honor.

Encara amb tres jornades per 
davant, abans de tancar la primera 
volta, Martínez és conscient de la di-
ficultat del partit, ja que els roig-i-ne-
gres sumen un total de cinc victòries 
consecutives i un empat.

L’objectiu de l’FS Castellar ha 
de ser sumar els màxims punts possi-
bles per allunyar-se de la zona de perill 
i consolidar-se a la categoria per acon-
seguir acabar la temporada sense en-
surts, i conformar el nou bloc de joves 
jugadors de cara a la temporada que 
ve.  || 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 2-2

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  26  16  7  5  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 8 16 2 2 12
Ce roda de ter 5 16 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

FUtbOl (Ue Castellar)

DiSSAbte 12 GeNeR
Joan Cortiella·Can Serrador
09:00   aleví H – Vilamajor cf
10:30     debutants – san cristobal 
10:30     aleví c – cerdanyola
12:30     prebenjamí a – la romànica 
12:30     benjamí B – can rull rt
14:00     infantil B fem – alzamora
16:00     infantil B –  mercantil ce
18:00     juvenil a – ef Barberà

partits a fora
10:45    sabadell nord cf -  benjamí e 
11:00    ripollet cf -  benjamí d 
11:00    sabadellenca ue  -  aleví e
11:45    mercantil ce -  prebenjamí B 
12:00    racing Vallbona -  juvenil B 
14:00    ripollet cf -  cadet c
16:00    Base montcada cf -  cadet B 

DiUMeNGe 13 GeNeR
Joan Cortiella·Can Serrador
08:15     veterans – gramanet
10:30     cadet a – Badia Vallès cd
12:30     aleví B – sabadell nord cf 
12:30     infantil a fem – cerdanyola
14:30     juvenil fem – sabadell fc 

partits a fora
10:00    polinyà at. -  aleví a 
10:30    natació terrassa -  aleví d 
12:00    tibidabo tr -  benjamí c 
14:00    parets cf -  infantil a
15:30    ripollet cf -  infantil c 
16:00    sallent -  amateur

AGeNDA
de L’11 AL 17 de Gener

bÀSqUet (Cb Castellar)

DiSSAbte 12 GeNeR
pavelló puigverd
09:00   mini  – Bàsquet molins
10:30     premini  – cB calafell
16:30     cadet  – creu alta sabadell
18:00     sots 25  – cB sentmenat

partits a fora
09:30    sant adrià -  premini 
17:30    cB llívia puigcerdà -  júnior 
19:15    sant cugat -  infantil 
19:45    salle reus ploms -  sènior a 

DiUMeNGe 13 GeNeR
pavelló puigverd
17:00     sènior fem – lluïsos

Partits a fora
09:30    Bàsquet pia -  preinfantil 
16:30    cB Viladecavalls -  júnior fem
19:15    sant cugat -  sènior B 

FUtSAl (FS Castellar)

DiSSAbte 12 GeNeR
pavelló Joaquim blume 
17:15     sènior A – AP nou escorial
20:00  cadet B –  Grups Arrahona

partits a fora
12:15   CFs Montcada -  benjamí B
17:30   sant Cugat Fs -  juvenil A
19:45   CFs Palau PB -  sènior B

DiUMeNGe 13 GeNeR
pavelló Joaquim blume
10:00   benjamí A – ripollet
11:30     aleví A – CFs Castellterçol
18:45     
cadet A – sant Andreu 
20:00   juvenil B –  Franciscans

partits a fora
10:15   sant Joan -  aleví B
13:15   natació sabadell -  infantil A
HOqUei (HC Castellar)

DiSSAbte 12 GeNeR
pavelló Dani pedrosa
16:00    iniciació B – Ch ripollet
17:00    benjamí – CP Congrés
18:00    infantil – ChP Bigues i riells
19:00    juvenil B – Cn reus Ploms

partits a fora
09:00   CP Congrés -  prebenjamí B
17:00   ueh Barberà -  juvenil A 

DiUMeNGe 13 GeNeR
pavelló Dani pedrosa
11:00    fem – hC Palau Plegamans
12:00    prebenjamí A – La Garriga
13:00    aleví – Ch ripollet

partits a fora
11:00   CP Cubelles -  iniciació A 
12:00   CP Vic -  sènior 1 cat 
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cultura la colla de sabadell

S’inauguara una mostra de pin·
tures del castellarenc esteve 
prat, el dia 18

el pintor castellarenc esteve prat paz  
inagugurarà una exposició de pintures 
titulada “sèries 2015 - 2018”  el pro-

per 18 de gener, i la mantindrà oberta 
fins al proper 1 de febrer de 2019. es 
podrà visitar a la sala polivalent d’el 
mirador, de dilluns a divendres, de 10 
a 13 h i de 17 a 20 hores.  es mostren 
quatre sèries: natures mortes, figu-
ra gran format, figura i abstracció. 

quins fogons recicla les res·
tes del Nadal amb un licor 
de torró de xixona

aquesta setmana, quins fogons et 
proposa una recepta feta amb torró 
de xixona, per aprofitar les restes 

que ens han quedat dels torrons de 
nadal. es tracta d’un licor deliciós 
i molt fàcil de preparar que té el xi-
xona com a ingredient principal. no 
te’l perdis! pots veure la videorecep-
ta al facebook de quins fogons i al 
web de l’actual.cat.

100 anys de la Colla de sabadell

Membres de la Colla de Sabadell (a l’esquerra, Joan Oliver) a punt per pujar al campament de la font del Saüc. || cedida

Sabadell reivindica aquest 2019  el cente-
nari de la Colla de Sabadell organitzant di-
verses activitats relacionades amb aquest 
col·lectiu. En aquest sentit, s’ha creat la 
Comissió 100 Anys de la Colla de Saba-
dell, que s’encarregarà de coordinar el 
projecte. La comissió engloba diverses 
entitats: Òmnium Cultural, el Col·lectiu 
Pere Quart, Can Capablanca, La Barba-
ria i l’Ajuntament de Sabadell, a més de 
persones a títol individual. L’any porta el 
lema “Estem voltats de pocavergonyes”, 
el mateix que la Colla exhibia  al que van 
anomenar Casino dels Senyors.

La Colla de Sabadell era un grup he-
terogeni d’intel·lectuals i amics, fills de 
casa bona, que durant la segona dècada 
del segle xx van ser un motor de la cultura 
catalana. Eren Joan Oliver (Pere Quart), 
Francesc Trabal, Armand Obiols (pseu-
dònim de Joan Prat), Antoni Vila Arrufat, 
Ricard Marlet, Miquel Carreras, Lluís Par-
cerisa, Josep M. Trabal (germà de Fran-
cesc Trabal) i Joan Garriga. Escriptors, 
pintors, gravadors, periodistes, farma-
cèutics, crítics artístics, advocats, cari-
caturistes... “L’actualitat de la colla és 
la voluntat que tenien de modernitzar 
la cultura catalana, de posar-la al dia i 
donar-li protagonisme”, apunta Anton 
Carbonell, del Col·lectiu Pere Quart. 

 Marina Antúnez

Feien un humor provocador “i van 
aconseguir un distanciament crític 
envers tot: la cultura, les tradicions, 
els costums, etc.”, diu Carbonell. El seu 
objectiu no era criticar la burgesia sense 
solta ni volta “sinó amb la intenció que 
la burgesia fos il·lustrada i fomentés la 
cultura, la promocionés”. 

L’acte fundacional de la Colla va tenir 
lloc al campament que es va muntar el ju-
liol de l’any 1919,  a la font del Saüc, gairebé 
al capdamunt de Sant Llorenç del Munt. La 
Colla va sortir de Matadepera amb un ase 
carregat d’estris estrambòtics i Joan Oliver 
i Vila Arrufat duien enlairat un bastó amb 

el castellarenc Anton 
Carbonell, del Col·lectiu 
Pere Quart, ens parla 
d’aquest històric 
col·lectiu sabadellenc

una barra de pa. “Van vestir-se d’excur-
sionistes i van acampar com si fossin gi-
tanos, va ser un acte intencionadament 
provocador. Imagina’t, que fills de la so-
cietat sabadellenca més refinada fessin 
això”.  Allà van compondre i cantar can-
çons i romanços que tenien molta gràcia. 

La Colla de Sabadell va engegar l’As-
sociació de la Música de Sabadell l’any 
1920. “Sabadell acolliria músics d’alt 
nivell, els millors del moment”, afegeix 
Carbonell. Volien descentralitzar la cultu-
ra de Barcelona i per això alguns dels de 
la Colla van anar personalment als pobles 
de Catalunya per explicar la iniciativa de 

l’Associació. El 1924, van crear Edicions 
La Mirada, en una trobada que van fer al 
Marquet de les Roques. L’editorial es va 
estrenar, “com no podia ser d’altra ma-
nera”, amb un títol d’acudits il·lustrats,  
de Francesc Trabal. 

Des del 1923 van escriure articles 
al Diari de Sabadell, fins al 1928. “Aga-
fen l’humor per posar-ho tot en qües-
tió, i fan seccions tan reveladores com 
la ‘De cara la paret’ de Trabal, van fer  
crítiques impagables”, crítica social, po-
lítica, costumista... A partir de l’any 1928,  
“molts d’ells se’n van a Barcelona a fer 
la carrera literària, a donar-se a conèi-
xer, tot i que la Colla segueix sent cone-
guda arreu”.   

La Colla de Sabadell sempre va estar 
molt implicada en les institucions de la Re-
pública. Sobretot, Oliver, Trabal i Obiols 
“demostren un gran compromís amb 
la causa republicana”. Quan s’acaba la 
Guerra Civil, per aquesta actitud compro-
mesa amb la República, “es veuen obli-
gats a marxar a l’exili”. 

vincles amb castellar

La relació de la Colla de Sabadell amb Cas-
tellar és, sobretot, a través de Joan Oliver 
(Pere Quart), que tenia propietats a la vila. 
“A Ca n’Oliver ens consta que hi havien 
fet concerts, per exemple”. 

D’altra banda, la Colla de Sabadell, 
especialment Armand Obiols, carreguen 
contra Joan Arús. “Es riuen de la seva po-
esia en diversos escrits al Diari de Saba-
dell”. Arús era d’una generació anterior, 
de la colla més conservadora de la litera-
tura sabadellenca del moment, “una mica 
jocfloralista i molt formalista, però no 
de dretes radical com s’ha dit, sinó pa-
cificador, volia l’entesa”. Tot i la burla a 
Arús que sobretot fa Obiols, quan el cas-
tellarenc mor “Joan Oliver li dedica un 
article preciós a la revista Quadern i el 
reivindica com a poeta”. 

de fundació 
de la Colla de 

Sabadell

l’any

1919
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Aquest dissabte, a les 11.30 hores, la 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres 
acull una nova sessió del ‘Once upon 
a time’, l’Hora del Conte en anglès. 
Idiomes  Castellar s’encarrega de la 
sessió i ha escollit el conte ‘The storm 
whale’. Un hivern, en una illa coberta 
de neu, el mar s’ha gelat. Un noi està 
preocupat per una petita balena que 
va salvar l’estiu passat: pot sobreviu-
re a les dures condicions? El noi sap 
que és el torn de la petita balena per 
salvar-la. Una història màgica i emo-
tiva d’una amistat duradora.

Després del conte, Idiomes Cas-
tellar ha preparat activitats relacio-
nades amb la història perquè els pe-
tits facin manualitats.   || m. a.

La primera Hora 
del Conte en 
anglès del 2019

lUDOteCA  | inFAntiL

Aquest divendres, 11 de gener, a les 
22.30 hores, el Kor Ítsia del Cor Sant 
Esteve canta amb Atenea Carter 
Trio. Junts presenten ‘Precious’ al 
Calissó d’en Roca. 

El Kor Ítsia ja fa anys que munta 
un concert els dies de Nadal. “I, 
enguany, repetim al Calissó”, diu 
Jaume Sala, director del cor caste-

el Kor Ítsia cantarà amb l’Atenea Carter trio

Aquest divendres, 
presenten ‘Precious’ 
al Calissó d’en roca

llarenc. En aquesta ocasió, presen-
ten un nou projecte que han iniciat 
amb Atenea Carter, “una jove can-
tant i compositora amb gran pro-
jecció”, acompanyats per Dani Gar-
cia al piano i Pep Coca al contrabaix. 

En aquest concert, interpreta-
ran temes ja habituals del Kor Ítsia 
“i altres de nous, amb referents de 
la Motown americana, com Areta 
Franklin o altres més jazzístics, com 
Esperanza Spalding”, concreta Sala. 

Atenea Carter es va formar 
al Taller de Músics i l’escola Jam 
Session de Barcelona. Nascuda a 
Catalunya però amb arrels sud-
americanes, ja destaca amb pri-
merenca edat per la seva extraor-
dinària veu i dots musicals, que no 
deixen ningú indiferent. 

CONCeRt | CALissó d’en roCA

  M. A.

La castellarenca Lídia Urrutia, 
gran lectora i especialista en novel-
la negra, va apuntar -al programa 
Connectats de La Xarxa i Ràdio Cas-
tellar- algunes lectures de cara l’any 
2019. D’una banda, La història de 
l’amor, de Nicole Krauss, de l’editori-
al Salamandra. “No és una novel·la 
negra, és una novel·la  que desve-
la misteris, és una història d’amor 
però no és nyonya, és apassionada, 

un 2019 ple de llibres nous als prestatges
La castellarenca Lídia 
urrutia, especialista 
en novel·la negra, 
ens apunta les seves 
recomanacions

   Connectats / M. Antúnez 

liteRAtURA | noVetAts

lídia Urrutia, castellarenca prescriptora de bona literatura. || r.gómez

amb una gran riquesa de llenguat-
ge”, segons Urrutia. El llibre explica 
diferents històries; la de Leo Gursky, 
un polonès jubilat de Nova York que 
té una obsessió, no vol morir el dia 
que ningú l’hagi vist. 

Un altre dels llibres que Urru-
tia ens recomana és Aprendre a par-
lar amb les plantes, de Marta Orriols, 
de l’editorial Periscopi. La protago-
nista, la Paula, és neonatòloga. El seu 
home li diu que no l’estima i que es 
vol separar. L’endemà, mor d’un ac-
cident. El seu marit cuidava plantes i 
ara estan fetes un fàstic. La protago-
nista haurà d’aprendre a cuidar-les. 
“És una novel·la que parla de la 
pena i de la compassió, però no és 
un llibre trist ni és autobiogràfic, 
tot i que a l’autora també se li va 
morir el marit”. 

La trenza, de Laetitia Colomba-
ni, de   l’editorial Salamandra, situa la 
història de tres protagonistes: “una 

de l’Índia, una altra d’Itàlia i una 
del Canadà”, diu Urrutia. Les seves 
vides acabaran entrelligades. “Són 
tres dones que pateixen per dife-
rents motius”. La de l’Índia malviu i 
treballa netejant femtes. No es plan-
teja que el futur de la seva filla sigui 
aquest. Trenca amb tot i s’enfronta 
a la societat. La italiana té una em-
presa de postissos de cabell natural i 
mor. La canadenca és una advocada 
d’èxit que té un càncer i li cau el ca-
bell. “La trena, que és el títol del lli-
bre, té un simbolisme important”. 

De novel·la negra, Urrutia ens 
recomana el llibre El aroma del cri-
men, de Xabier Gutiérrez, “una 
novel·la que forma part d’una te-
tralogia”, apunta Urrutia. És un lli-
bre que barreja “la cuina i la inves-
tigació d’un assassinat, et venen 
ganes de llegir el llibre amb una 
copeta de vi i assaborint els plats 
que mengen els personatges”. 

el Kor Ítsia, del Cor Sant esteve, dirigit per Jaume Sala.  || cedida
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‘silvana’, el docsBarcelona del 
Mes, aquest divendres, a l’Auditori

‘Silvana’, el Docsbarcelona del Mes. || c.

el documental posa un gra de sorra a la revolució de les dones joves

DOCUMeNtAl | CineMA

El DocsBarcelona del Mes torna 
aquest divendres a les 20 hores, a 
l’Auditori Municipal, amb el docu-
mental Silvana, dirigit per Mika Gus-
tafson i Olivia Kastebring, i que es  
projectarà en suec i lituà, subtitu-
lat en català. 

Silvana és una rapera que ha 
conquerit Escandinàvia amb les 
seves cançons, intransigents contra 
totes les formes d’opressió. Icona i 
activista de la comunitat queer, es 
defineix com a lesbiana, feminista 
i antiracista, i s’ha convertit en la 
veu d’una nova generació de joves 
inconformistes.

Un viatge des dels primers anys 
de la seva carrera com a artista un-
derground fins a convertir-se en una 

El castellarenc Adrià Mena, juntament amb l’amic i company de pro-
fessió Víctor Arbelo, han quedat a la posició 17 de les 10 que passaran a 
la gala d’Eurovisió amb la cançó ‘Sale’. Es van presentar dos o tres dies 
abans de tancar la convocatòria, per mitjà de “la convocatòria ober-
ta que ofereixen Televisió Espanyola i GestMusic” i van ser selecci-
onats. Van quedar sorpresos perquè el tema s’havia quedat a la recam-
bra, “mentre treballàvem fent temes per a altres encàrrecs i aquest 
va quedar sense destí”. Van acabar de donar-li forma i van enviar-lo. 

Després, van esperar la maqueta d’un minut a partir del tema que 
havien enviat, que es va gravar amb la veu d’un exparticipant d’OT, Da-
mion, “que ho va fer súper bé, ens va encantar”. El públic va votar els 
temes i en va seleccionar tres. Els altres 7 eren decidits per un jurat. En 
total, en van entrar 10 per a la gala. “Encara que no haguem passat la 
segona criba estem molt contents, perquè milions de persones han 
sentit la cançó”. Arbelo s’ha encarregat de la lletra i una part de la mú-
sica.  Mena ha fet bona part de la melodia. 

El tema ha tingut molt bona rebuda i l’Adrià i el Víctor han fet ara una 
gravació pròpia de la cançó en acústic, que han penjat a Youtube.  || m. a.

Adrià Mena, a les 
portes d’eurovisió

Adrià Mena, a la foto, i Víctor Arbelo van ser seleccionats per eurovisió. || cedida

eUROViSiÓ | MÚsiCA

El 28 de desembre, la Jove Orquestra 
de Castellar va celebrar el seu primer 
aniversari amb un concert de Nadal 
a l’Auditori Municipal. Una vintena 
d’instrumentistes, dirigits per Car-
les Miró, van oferir un concert va-
riat. La primera part va començar 
amb amb petites peces tocades per 

AUDitORi | ConCert

Primer aniversari 
de la JOCVA

veritable icona contemporània, cen-
tre d’atenció de centenars d’adoles-
cents i seguidors.

Al mateix temps, s’enamora 
de la cantant Beatrice Eli, referent 
de la música pop a Suècia. Una his-
tòria d’amor íntima que ens desco-
breix, com diu la mateixa Silvana, 
que “no hi ha superherois, només 
éssers humans”. 

La història de Silvana és univer-
sal i parla de la força que es necessita 
per aconseguir ser un mateix. És un 
documental inspirador, que explora 
noves formes narratives i que pretén 
posar el seu gra de sorra a una revolu-
ció en la qual les dones joves es conver-
teixen en creadores, artistes i en les 
líders del demà.  ||  marina antúnez

part de solistes de l’orquestra. Jun 
Shan Bujones al violí (concertino de 
la JOCVA), acompanyada de Guida 
Miró, va tocar un minuet de Mozart. A 
continuació, Armand Vilà, a la trom-
peta, va interpretar una suite de Te-
lemann amb baix continu tocat pel 
violoncel de Maria Cuadras. Final-
ment, l’última peça solista d’aques-
ta part va ser interpretada per Biel 
Miró al trombó, acompanyat al piano 
per Guida Miró; junts van interpre-
tar la ‘Cançó de Lotta’, d’un compo-
sitor suec contemporani.  || m. a.
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Els dies 26 i 30 de desembre, Colò-
nies i Esplai Xiribec va oferir la re-
presentació de ‘Xiribec i Xiripiga. 
Els Pastors Cantaires de Betlem’ a 
l’Auditori Municipal. “El dia 26 va 
anar molt bé i el dia 30 vam om-
plir tot l’Auditori, n’estem molt 
contents, i la gent va sortir molt 
contenta”, diu Clara Martí, direc-
tora del muntatge. 

Entre el públic, hi havia perso-
nes grans que recordaven l’obra de 
quan ells eren joves, “amb els can-
vis  que hem anat incorporant, 
n’estem contentíssims, sobretot 
perquè nosaltres no ens dediquem 
professionalment al teatre”, afe-
geix Martí. Els actors i directora 
fan l’obra de forma voluntària. “El 
cert és que el cant sempre m’ha 
interessat, i m’hi dedico,  però el 
teatre musical és un hobby”. En 
aquest sentit, ‘Xiribec i Xiripiga. 
Els Pastors Cantaires de Betlem’ 
arriben al públic des de  l’emoció. 
“És una obra feta amb el cor, més 
enllà de la part tècnica, arribem 
al públic des d’una altra banda”, 
segons Martí. Els actors a l’escena-

els Pastors Cantaires més veterans

‘Xiribec i Xiripiga. els pastors Cantaires de betlem’. || r. parera

Èxit de públic a les dues funcions programades per l’esplai xiribec

ri “també s’ho senten molt seu, 
ens evoquem molt als pastorets”. 
El balanç de la proposta, doncs, no 
pot ser més positiu. “Nosaltres se-
guirem fent pastorets, més enllà 
del centenari, serem aquí, i això 
volem reivindicar-ho”.  En el pro-
jecte dels pastorets, Colònies i Es-
plai sempre s’hi ha interessat i l’ha 
revifat cada dos anys. 

  Marina Antúnez

COlòNieS i eSplAi | PAstorets

SANt FeliU Del RACÓ | PesseBre ViVent

Un dels elements de la repre-
sentació que va agradar molt, el 
dia 30, va ser l’aparició dels Reis 
des de la cabina, “i es van passejar 
per l’Auditori, va ser molt potent 
per als nens”. Esteve Gorina, l’es-
tudiant de direcció a l’Institut del 
Teatre, que va donar un cop de mà, 
“va sorprendre’s de com el teatre 
popular agrupa tanta gent”.  

L’exposició de pessebres del Grup Pessebrista de Sant Feliu del Racó 
obre el proper dissabte, 12 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h i el dia 
13, de 12 a 14 h, al local pessebrista “Ca la Pepeta”, al carrer Dr. Puig, 2. 

D’altra banda, també segueix oberta, fins al 3 de febrer, la 68a 
Exposició de Pessebres del Grup Pessebrista de Castellar. Cada diu-
menge, d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 hores. El local està situat al carrer 
Doctor Pujol, 26. 

Enguany, el tema que centra els pessebres són els mitjans de 
transport. A la planta baixa i al pati hi ha 15 pessebres sobre aquesta 
temàtica, que se suma a la bíblica. Al primer pis, s’hi ha construït una 
maqueta de tren de 12 m2, en moviment, conjuntament amb Associ-
ació d’Amics del Ferrocarril – VALLESFER, que s’exposa juntament 
amb diverses maquetes de transports diferents, entre aquests, el cre-
mallera de Montserrat.  || m. a.

Els pessebres, encara 
oberts el mes de gener

Un dels pessebres de la 68a exposició del Grup pessebrista de Castellar. || m. a.

peSSebReS | sAnt FeLiu i CAsteLLAr deL VALLÈs

Els organitzadors del Pessebre Vi-
vent de Sant Feliu del Racó fan un 
balanç molt positiu de les represen-
tacions que s’han fet aquest 2018, en 
concret, els dies 23, 26 i 29 de desem-
bre. S’han sumat 2.100 visitants, re-
partits en diferents dies. 

El 23, 600 persones; el 26, 600 
persones, i el 29, 900. Respecte l’any 
passat, l’afluència de públic ha estat 
menor, “no s’han assolit els 3.000 
visitants de l’any passat, potser 
perquè el dia 23 va caure en diu-
menge i perquè hi ha molts pesse-
bres i bonics arreu”, explica Alba 
Cañadell, presidenta del Pessebre 
Vivent de sant Feliu. “Hem treba-
llat moltíssim durant tot l’any”, 
afirma Cañadell.

En aquest sentit, hi ha hagut 
molt bona participació per part dels 
veïns. “100 figurants el dia 23, 90 el 
dia de Sant Esteve i 100 més el dia 
29”, segons la presidenta.

Gran entrega al 
Pessebre Vivent de 
sant Feliu del racó

entrada al recinte del pessebre Vivent 2018. || q. pascual

De totes les escenes representa-
des, la del mossèn Villarino va emo-
cionar. “L’escena de les peixateres, 
el sopar de Nadal -que era nou-, i 
de les bugaderes -que van canviar 
tot l’attrezzo- van encantar”, afe-
geix Cañadell. El tema del llenyataire, 
que donava pa torrat, també va agra-
dar molt, també els terrissaires, que 
eren molts, i l’escena dels ramaders.

El fotoreclam amb les fades 
dels desitjos a la plaça, juntament 
amb l’arbre de Nadal per diposi-
tar les targetes amb els desitjos, 
també va atraure molts visitants, 
“que no van parar de fer-se fotos 
al fotoreclam”.

L’escena del naixement va tenir 
un àngel col·locat a 4 metres d’alça-
da. “Aquest any no hi va haver Reis, 
hi va haver caganer els tres dies”. 
L’anunciació també va canviar de lloc 
aquest 2018 i va quedar molt bé i els 
dimonis eren nous i potents.

Una altra de les novetats a la 
plaça va ser la figura de la leprosa, 
una idea que havia proposat mossèn 

  Marina Antúnez

van gaudir de 
les escenes 

representades 
per uns 100 

figurants

ViSitANtS

2.100
Villarino “i que vaig interpretar jo ma-
teixa durant els dos primers dies, i que 
va agradar molt”. 

Des de l’organització es va valorar 
molt positivament la implicació de tots 
i totes les figurants, que van incremen-
tar-se respecte altres edicions. També 
es va valorar la participació al Pesse-
bre Vivent d’alguns polítics que es van 
sumar a fer de figurants, com és el cas 
de l’alcalde Ignasi Giménez, el regidor 
Aleix Canalís i l’alcaldable Pau Castellví. 

“Animem a tots els polítics que hi par-
ticipin l’any que ve, el pessebre és una 
cosa del poble, els necessitem”. També 
es va voler agraïr la implicació del mos-
sèn Txema Cot. I una de les coses que va 
valorar molt l’organització a l’hora de fer 
balanç va ser, deien, “el somriure i sor-
presa de petits i grans”. 

Els organitzadors del Pessebre 
Vivent de Sant Feliu del Racó ja estan 
pensant en la desena edició del pesse-
bre de cara al 2019. 
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DeStAqUeM eXpOSiCiONS

agenda

DeStAqUeM eXpOSiCiONS

de l’11 al 20 de gener de 2019

DIVENDRES 11
20 h - CiNeMA
Docsbarcelona del Mes: Silvana
Auditori Municipal
org.: CCCV, Cal Gorina, L’Aula

22.30 h - MÚSiCA
precious, a càrrec del Kor Ítsia 
amb Atenea Carter trio
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DISSABTE 12
11.30 h - iNFANtil
Once Upon a time: l’Hora del 
Conte en anglès
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

22.30 h - bAll
Nit de ball amb el Duet Camelot
sala Blava de l’espai tolrà
organització: tot Ballant

DIUMENGE 13
16.30 h i 18.45 h - CiNeMA
Diumenge d’estrena: Superlópez
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h - bAll
ball a càrrec d’Almas Gemelas
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

DILLUNS 14
de 21 a 23 h -  bAll
Curs de salsa 
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIMECRES 16
9.30 h - pROpOStA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del CAP
organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de salut 

DIJOUS 17
21.30 h -  MÚSiCA
Jam session al Calissó
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIVENDRES 18
19 h - eXpOSiCiÓ
pintura “Sèries 2015·2018” 
d’esteve prat
sala Polivalent d’el Mirador
organització: esteve Prat
hi col·labora: Ajuntament

de 20 a 22 h -  MÚSiCA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

de 21 a 01 h -  bAll
ball solidari a favor 
dels animals de Castellar
sala Blava de l’espai tolrà
organització: AdA - CdV

21 h - CiNeMA
Cinefòrum: Nos vemos allá arriba
Auditori Municipal
organització: CCCV

DISSABTE 19
11.30 - tAlleR
Juguem en família: 
Juguem amb música
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
organització: Ludoteca Municipal

17.45 h - bAll
Festa country
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

20.30 h - teAtRe
Solitudes, a càrrec de 
Kulunka teatro
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

22.30 h - bAll
Nit de ball a càrrec de bumeran
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Pas de Ball

DIUMENGE 20
12 h i 16.30 h - CiNeMA
Cinema familiar: 
en Ralph destrueix internet
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

12 h- MÚSiCA
la Nova cançó, a càrrec de 
Mariona Roca i Mireia Sans
L’ermita (Carena, 6)
organització: Associació de Veïns 
del racó

18 h - bAll
ball a càrrec de Mar i Cel
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de saló

18.45 h - CiNeMA
el fotógrafo de Mauthausen
Auditori Municipal
organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Diumenge d’estrena: 
‘Superlópez’
16.30 h i 18.45 h -  auditori municipal

aquest diumenge es projec-
ta, en doble sessió, la pel·lícula 
‘súperlópez’, un film de l’any 2018 di-
rigit per javier ruiz caldera i prota-
gonitzat per dani rovira, alexandra 
jiménez, julián lópez i maribel 
Verdú, entre d’altres. és una pel-
lícula basada en el còmic creat per 
jan, ‘superlópez’, que narra la his-
tòria del superheroi del mateix nom, 
procedent del chitón. la història ex-
plica els origens de l’heroi espanyol, 
quan un bebè alienígena aterra a 
catalunya. 

68a exposició de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar
fins al 3 de febrer
dg., d’11.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
local del grup pessebrista de castellar 
(c. dr. pujol, 26)
org.: grup pessebrista de castellar

pessebres a Sant Feliu del Racó
12 de gener, de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h; 
13 de gener, de 12 a 14 h
lloc: local pessebrista “ca la pepeta” (pl. 
dr. puig, 2)
organització: associació pessebrista de 
sant feliu del racó

pintura “Sèries 2015·2018” 
d’esteve prat
del 18 de gener a l’1 de febrer, de dl. a dv. 
de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala polivalent d’el mirador
organització: esteve prat
Hi col·labora: ajuntament

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



de l’11 al 17 de gener de 2019 23

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 11 VilÀ
dissABte 12 VilÀ
diuMenGe 13 YANGÜelA
diLLuns 14 eUROpA
diMArts 15 CASANOVAS
diMeCres 16 ROS
diJous 17 peRMANYeR
diVendres 18 CAtAlUNYA
dissABte 19 eUROpA
diueMnGe 20 CAStellAR

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 

“La por és la meva companya més fidel, mai no m’ha enganyat per anar-se’n amb un altre.”
Woody Allen

@alexsanchoman @edunardu @fonsofernandezmcd
el rei i el noi de la fava posta de sol rescat

MeMòRieS De l’ARXiU D’HiStòRiA 

iNStAGRAM · @lactual 

L’ermita vista des del raval de les Arenes. Es veu la ratlla de la carretera i a l’esquerra el pas soter-
rat de la riera del sot de Matalonga. A la carretera, i envoltant l’ermita per sobre, una sèrie de punts 
vermells indiquen la delimitació del terreny que la parròquia considera que pertany al bisbat, i que 
és la part principal de la reivindicació que motiva la redacció de la memòria, ben documentada 
amb descripcions, inventaris i relacions dels cuidadors de l’indret des del 1730.  || autor: descone-

gut ||  text: alBert antonell || arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

ermita de les Arenes (3), vers el 1932

penúltima

Antonio Jordán Gázquez
80 anys · 19/12/2018

Mingo borrull trilla
79 anys · 22/12/2018

pere Rocabert Soley
85 anys · 22/12/2018

Jesús Crespo García
54 anys · 23/12/2018

Antònia Riera traveria
89 anys · 04/01/2019

Antonio Hernández Garcia
86 anys · 05/01/2019

Francisco Cuenca Sotoca
81 anys · 06/01/2019

Rosario Aroca Martín
90 anys · 07/01/2019

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
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la contra

Mireia Homet

La música t’acompanya 
durant tot el dia. Si hi 
entres, et transporta 

Mestra, castellera dels Capgirats i cantaire del Kor Ítsia

 q
.  

p
a

s
c

u
a

l
Té el cor dividit entre la colla castellera dels Capgirats i el 
Kor Ítsia de la coral Sant Esteve. Però Mireia Homet (25 
anys) sempre va tenir clara la seva vocació: ser mestra. 
Des del febrer passat és professora de música de primària.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
compromesa amb el que m’apassiona
Un defecte que no pots dominar?
soc  tossuda
Una persona que admires?
els mestres que deixen petja
Un color?
el bordeus
Un animal?
el gat
Un llibre?
‘l’ombra del vent’, de carlos ruiz 
zafón
Un grup de música
txarango
Un castell?
el 3 de 7
Un record de l’escola?
el comiat de 6è de primària
Una ciutat?
roma
Un viatge pendent?
Àfrica

”

“

· Sempre havies volgut dedicar·te 
al món de l’ensenyament?
Sí, des de petita m’agradava, jugava 
a fer de mestra. Quan vaig anar crei-
xent, vaig participar a l’esplai Sargan-
tana i vaig tenir clar que m’agradava 
tot aquest món. Va anar tot molt rodat. 
Des de febrer de l’any passat soc mes-
tra de música de primària, de 1r a 6è.  
La meva mare també és professora a 
l’escola Emili Carles-Tolrà. 

· i la passió per la música, quan va 
començar?
Des dels cinc anys soc a la coral Sant 
Esteve. De fet, al concert de Nadal 
que vam fer fa uns dies em vaig ado-
nar que fa vint anys consecutius que 
faig aquest concert! Actualment formo 
part del Kor Ítsia de la coral Sant Este-
ve. Hi formo part des de la seva funda-
ció, fa cinc anys. Quan era petita també 

estudiava a l’EMM Torre Balada sol-
feig i piano. Ho vaig deixar i sempre 
me n’he penedit. L’any passat, però, 
vaig reprendre els estudis musicals a 
l’escola de música. 

· què és per a tu la música?
Una manera d’expressar-te diferent. 
La música t’acompanya durant tot el 
dia. Si hi entres, et transporta.

· No has tingut mai la temptació 
de dedicar·t’hi  professionalment?  
Quan tenia 17 o 18 anys i la gent et co-
mença a sentir cantar en solitari. A 
la meva família hi ha força músics, i 
el meu cosí em va proposar de crear 
un grup. Però finalment es va quedar 
en l’oblit. Em frenava l’exposició al pú-
blic, la impressió de pujar a l’escenari. 
També em faltava entrar una mica més 
en l’àmbit teòric de la música. Abans 
tenia aquesta espina clavada, ara ja 
no. Quan cantes a la coral i puges dalt 
de l’escenari et sents acompanyat. 

· què t’ha atrapat de la coral Sant 
esteve durant tants anys?
No ho he deixat mai perquè em fal-
taria alguna cosa. Pots tenir un mal 
dia, entres a l’assaig i penses... Ara he 
de cantar? Però després, fer música 
amb altra gent t’ajuda. Quan surts de 
l’assaig has canviat el xip. És una ma-
nera d’alliberar-te. Quan cantes pen-
ses només en la música. És com qui 
va al gimnàs. 

· quan vas pujar al tren de la colla 
dels Capgirats?
M’hi vaig enfilar de ple! Hi dedico mol-
tes hores! Vaig entrar als Capgirats 
per coneguts que hi havia a la colla, 
quan feia tot just mig any que s’havia 
creat. Formo part del grup que s’en-
carrega de la tècnica. En el meu cas, 
m’ocupo de la canalla. La tècnica és 
l’equip que pensa com s’han de fer els 
castells, com s’han de fer els assaigs 
i les actuacions. A més faig de terça, 
de quarta i la pinya. Per portar un cas-

tell a plaça hi ha molta feina al darre-
re que no es veu. Fins que no ho vius 
com a castellera, no n’ets conscient. 

· quin és el moment que més t’ha 
marcat com a castellera?
A banda de carregar i descarregar el 
3 de 7 i el 4 de 7, com a fita assolida, un 
dels moments que més m’ha marcat 
emocionalment és l’actuació en què 
vam carregar el 3 de 7  però vam tenir 
dues caigudes. Va ser el novembre del 
2017.  És complicat saber que el pots 
fer però no poder-lo portar a plaça. 
El que més m’agrada dels castells és 
la passió compartida que s’hi respira. 

· Has passat mai por?
Sí, per les caigudes, sobretot dels in-
fants. Però la veritat és que quan caus 
tu, també pateixes per si fas mal a 
algú quan li caus a sobre. Fa un pa-
rell d’anys vaig tenir una lesió arran 
d’una caiguda. Em vaig dislocar l’es-
patlla. Després, per tornar a fer cas-

tells  vaig haver de fer molt de treball 
mental. Crec que, als castells, és més 
important la força mental que la física.

· Com a bona tastaolletes, parti·
cipes d’altres entitats?
A més de la coral Sant Esteve i dels 
Capgirats, també he estat vinculada 
a l’esplai Sargantana com a monito-
ra, el Grup Pessebrista de Castellar i 
al Club d’Atletisme de Castellar. Més 
que competir, m’agradava entrenar. 
Feia perxa i amb la resta de l’equip 
vam crear un bon grup. 

· per què són importants les enti·
tats per a un municipi?
Les entitats et fan sentir que ets més 
del poble. En el meu cas, em sento 
molt més arrelada a Castellar gràcies 
a participar en totes aquestes activi-
tats. Habitualment, la gent que parti-
cipa en una entitat també s’implica en 
una altra. És una manera de fer cohe-
sió social, de participar en el poble. 

 Rocío Gómez


