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Setmanari d’informació local

El 58% dels tràmits 
municipals ja es 
generen  per via digital

El CB Castellar tanca 
la primera volta amb 
un gran triomf

administració | p 05 bàsquet | p14

L’envelliment actiu és una de les principals eines per mantenir una vida saludable més enllà dels 80. A la imatge, un ball de gent gran de la Festa Major de l’any passat. || q. pascual

La vida a partir 
dels 80 anys
castellar té 1.204 habitants majors de 
80 anys, un terç dels quals opinen  que 
gaudeixen de condicions de vida òptimes

Gent Gran | p18

tràmits en LÍnia
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el taxi de castellar també ha fet vaga
els sis conductors s’han sumat a la mobilització, tot i que fan serveis mínims al caP i al taulí

Els taxistes de Castellar es van afegir 
dilluns a la vaga del sector del taxi a 
causa del decret que prepara la Ge-
neralitat de Catalunya per regular 
el sector dels Vehicles de Turisme 
amb Conductor (VTC) que, entre 
els punts que ha aixecat més polè-
mica, estableix una precontracta-
ció de només 15 minuts per als VTC 
que fan ús de llicències. Els taxistes 
exigien a la Generalitat que el termi-
ni fos si més no de 12 hores, una cir-
cumstància que abocaria empreses 
com Uber o Cabify pràcticament a 
la desaparició. Els sis taxistes amb 
què compta Castellar del Vallès es 
van sumar a la vaga del sector. Un 
dels taxistes de Ràdio Taxi Caste-
llar, Ismael Martínez, ha explicat que 
estan d’acord amb molts punts de 
la vaga però no amb la manera com 
s’ha convocat: “S’havia de donar 
un marge després d’aprovar-se el 
decret. A més, no estem d’acord 
amb les agressions, que són mú-
tues, dels taxistes però també del 
VTC, que consti”. Tot i la vaga, els 
taxistes “estem fent algun servei 
mínim a Castellar com trasllats 
al CAP o al Taulí per necessitat”.

Segons el taxista castellarenc, 
la forma d’actuar dels taxistes de 
Barcelona és molt diferent dels de 
fora de la Ciutat Comtal. “A les grans 
ciutats els taxistes viuen dins del 
seu monopoli, sense deixar ningú 
més treballar. Fora d’aquestes ciu-
tats, treballem més de cara al cli-
ent i li donem un bon servei”. A Bar-
celona, per exemple “comencen a les 
sis del matí i treballen fins a les 12 
de la nit. Es posen en una punta i 
no paren de moure’s, no fan recor-
reguts buits”.  Amb aquest termini 
d’hores “es treuen el seu sou amb 
condicions, però no estan moti-
vats per treballar. Una cosa dife-
rent seria que aquests taxistes ha-
guessin de treballar cada dia amb 
els mateixos clients”. A Castellar, 

 Jordi Rius

Dos dels taxistes de Castellar del Vallès a la parada de taxi, dimarts passat. || f. muñoz

no s’han vist gaires cotxes VTC, “en-
cara que a Sabadell es queixen que 
se’n veuen una mica més”.

De la proposta que prepara la 
Generalitat per regularitzar el sector 
de les VTC, tornar a la base entre tra-
jectes per tal que aquests cotxes no 
actuïn com a taxis és ben vist pels ta-
xistes. Un altre dels punts del decret 
que prepara la Generalitat estipula 
que aplicacions com Uber o Cabify 
no puguin informar els clients d’on es 
troben els cotxes amb llicència VTC.

La patronal vallesana Cecot 
considera desproporcionada la res-
posta del sector del taxi, que està te-
nint un fort impacte col·lectiu i soci-
al a l’economia catalana. Davant de 
les conseqüències del col·lapse que 
està patint Barcelona arran de les 
mobilitzacions del sector del taxi i 

dels vehicles de lloguer amb conduc-
tor (VTC), la Cecot posa de manifest 
la seva preocupació per “l’alt l’im-
pacte negatiu que estan tenint a 
nivell col·lectiu i social”.  Des de la 
patronal creuen que la resposta del 
sector “està sent desproporciona-
da i està perjudicant diferents sec-
tors, en especial al del comerç i al 
de serveis, amb caigudes de l’ordre 
del 25% d’afluència a Barcelona”.

Per a la Cecot, les mobilitzaci-
ons d’aquests dies, com les de juliol de 
l’any passat, no només afecten Bar-
celona i la regió metropolitana, sinó 
que “estan afectant l’economia ca-
talana en general, en especial en 
el turisme i en la imatge i presti-
gi a l’exterior”. Tanmateix, des de 
la Cecot comparteixen el posiciona-
ment contra l’intrusisme.

plataforma atic

Els taxistes de Castellar seran pre-
sents aquest divendres a la presen-
tació de la plataforma Associació 
del Taxi Intermunicipal de Cata-
lunya (ATIC), que serà a Polinyà 
amb la intenció de renovar la pro-
fessió del taxi.

Entre els objectius fundacio-
nals  de l’ATIC hi ha el de recupe-
rar la confiança dels clients en el 
col·lectiu del taxi, en benefici de tots 
dos. Vol aconseguir un gran canvi en 
el sistema d’ordenament “que res-
pecti el client i que aconsegueixi 
que valori el taxi com a una opció 
molt vàlida de transport”. L’ATIC 
remarca que “aprofitant-se de les 
nostres mancances, neixen em-
preses que busquen el màxim be-
nefici possible”. 

La setmana passada la carretera 
comarcal C-1415a, que connecta 
Castellar amb les ciutats veïnes de 
Terrassa, Matadepera i Sentme-
nat, esdevenia notícia pel conti-
nu degoteig de camions bolcats 
i per l’afartament dels veïns de la 
zona, especialment  de les urbanit-
zacions de Can Font i Ca n’Avella-
neda. Malgrat les queixes, presen-
tades també per l’Ajuntament de 
Castellar davant el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, de mo-
ment no s’ha avançat en el tema.

Davant la perillositat que su-
posa que molts dels camions que 
s’adrecen a la pedrera estiguin 
sobrecarregats, fet que provoca 
que bolquin, l’Associació de Veïns 
va decidir presentar una denún-
cia als Mossos d’Esquadra. “Vam 
anar a presentar una denúncia, 
però els agents ens van infor-
mar que el que havíem de fer 
era lliurar un informe al Servei 
Català de Trànsit. Ja hem envi-
at la sol·licitud i ara estem es-
perant que es posin en contac-
te amb nosaltres i ens demanin 
més dades”, explica la presiden-
ta, Roser Gabarró. 

El Departament de Territori 
i Sostenibilitat va adjudicar l’abril 
de 2017 un projecte per 81.000 
euros per donar solució als punts 
negres de la carretera. Avui dia, 
però, l’ens no ha complert amb el 
compromís d’executar el projecte. 

Els veïns i veïnes han pensat 
a posar en marxa diferents accions 
de protesta, com penjar pancar-
tes en alguns punts del trajecte 
que fan els camions o fer talls a 
la carretera. “Aquesta setma-
na tenim una reunió per deci-
dir què posem a la pancarta i en 
quins punts”. Respecte els talls 
a la C-1415a, de moment, s’espe-
raran a la resposta de Trànsit o 
del Departament. “Si veiem que 
en uns dies encara no hem ob-
tingut resposta considerarem 
fer talls a la carretera”, expli-
ca Gabarró.   || cristina domene

Les millores de 
la C-1415a, en 
espera

MOBILITAT | comarcaLTRAnspORT púBLIC | confLicte
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sOM De CAsTeLLAR-psC | saLut

Som de Castellar-PSC rebutja fron-
talment la decisió del Departament 
de Salut de la Generalitat de Cata-
lunya d’eliminar els serveis d’onco-
logia pediàtrica de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell. Així ho ha posat 
de manifest la formació en un comu-
nicat en què recorda que aquesta 
decisió “suposaria que els nens i 
nenes malalts de càncer de la nos-
tra vila, igual que els de la resta 
de la comarca, haurien de despla-
çar-se a l’hospital de la Vall d’He-
bron de Barcelona per rebre el seu 
tractament”. “No podem perme-
tre que s’elimini el servei d’onco-
pediatria del Parc Taulí, un servei 
vital per a la nostra comarca, i ens 
hi oposarem amb totes les nostres 
forces. Amb la salut no s’hi juga, i 
menys quan afecta una part de la 
població tan vulnerable com els 
infants. Algú s’imagina el calva-
ri que suposarà per a les famílies 
afectades haver-se de traslladar 
cada dia a Barcelona?”, afirma Ig-
nasi Giménez, alcalde de Castellar.

Tal com detalla Som de Caste-
llar - PSC, si les previsions de la Ge-
neralitat es compleixen, el 7 de fe-
brer que ve l’oncologia infantil de 
tota la regió sanitària de Barcelona 
quedarà circumscrita als hospitals 
de la Vall d’Hebron i de Sant Joan 
de Déu. “L’aplicació ja ha comen-
çat a ser efectiva i tant les famíli-
es afectades com els treballadors 
del servei han estat informats de 
la derivació del servei cap a la Vall 
d’Hebron”, exposen. A més, la for-
mació denuncia en el comunicat que 
aquesta decisió s’ha pres “amb una 

rebuig per l’eliminació del servei 
d’oncologia infantil del taulí

Giménez amb altres membres del psC de la comarca davant del Taulí. || cedida

total manca de transparència” 
per part dels responsables del De-
partament de Salut de la Generali-
tat i detallen que l’Ajuntament de 
Castellar no ha rebut cap informa-
ció sobre l’aplicació d’aquesta me-
sura. En paraules de Giménez: “És 
una vergonya el que està passant 
amb la sanitat pública catalana. 
És intolerable que ens assabentem 
d’una decisió d’aquesta transcen-
dència a través del personal sa-
nitari afectat. Exigim una expli-
cació per part dels responsables 
de CatSalut i del Departament de 
Salut de la Generalitat”.

Per tot plegat, el grup munici-
pal Som de Castellar-PSC ha anunci-
at que presentarà una moció al pro-
per ple municipal de gener per exigir 
a la Generalitat que retiri aquesta 

mesura i per expressar el seu su-
port als professionals de l’Hospital 
Parc Taulí.

resolucions al parlament 
D’altra banda, el PSC i En Comú 
Podem Castellar han portat al Par-
lament dues propostes de resolució 
per garantir que l’Hospital Parc Taulí 
no perdi més serveis, entre aquests 
el d’oncologia pedià trica. En aquest 
sentit, els comuns afirmen que la in-
tenció del Departament de Salut d’eli-
minar aquest servei, que s’ha fet públi-
ca a principis de setmana, ha generat 
“alarma social i compta amb el re-
buig de l’Ajuntament de Castellar  i 
d’altres de la comarca, i amb la crida 
a la mobilitza ció per evitar-ho per 
part de les entitats veïnals i socials 
del Vallès Occidental”.   ||  redacció

erc presentarà 
tres mocions al ple

pLe  | Gener

El grup municipal d’ERC pre-
sentarà al pròxim ple, que se ce-
lebrarà dimarts, 29 de gener, tres 
mocions, una relacionada amb 
l’embargament del vaixell Open 
Arms, l’altra relacionada amb la 
detenció de càrrecs electes pel 
referèndum de l’1 d’octubre i una 
tercera vinculada a la subcontrac-
tació d’empreses.

La primera moció consisteix 
a refrendar la moció que ja va apro-
var el ple d’abril de l’any passat  en 
què es demanava l’embargament 
al vaixell humanitari Open Arms 
“però si abans demanàvem als 
governs d’Itàlia i Líbia l’aixeca-
ment de l’embargament, ara ens 
trobem amb la desagradable sor-
presa que qui ho està impedint 
és el mateix govern espanyol a 
través de l’Autoritat Portuària 
del Port de Barcelona”, explica 
el portaveu del grup municipal 
d’ERC, Rafa Homet, que afegeix 

que “és important que l’Ajunta-
ment de Castellar torni a  posar 
de manifest el seu compromís amb 
els drets humans arreu”.

La segona té a veure amb la de-
tenció “arbitrària” de 14 persones, 
“entre elles dos alcaldes, el de Ver-
ges i el de Celrà sense ordre judi-
cial”.  Aquesta “onada repressiva 
contra càrrecs electes hauria de 
posar els pèls de punta a qualse-
vol demòcrata”.
La tercera moció busca que l’Ajunta-
ment, per ajudar les petites i mitjanes 
empreses subcontractades per grans 
empreses, “pugui pagar aquestes 
empreses quan hi hagi una demora 
en el termini de pagament”, cons-
tata Homet. Seria “totalment inno-
vador” que  un Ajuntament com  el 
de Castellar prengués aquesta deci-
sió, remarca Homet. Segons el regi-
dor Ferran Rebollo, la mesura està 
inclosa dins de la nova llei de contra-
ctacions.  ||  J. rius

els regidors del grup municipal d’eRC a la seu del partit, dimarts a la tarda. || J.rius
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més de la meitat dels tràmits que entren 
al registre municipal ja són digitals

Usuaris del sAC, que està situat a el Mirador. || arxiu

La digitalització dels tràmits mu-
nicipals avança a gran velocitat en 
els darrers temps. Segons dades de 
l’Ajuntament, el registre general de 
documents de l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès va rebre l’any passat 
un total de 17.297 entrades. D’aques-
tes, més de la meitat  (58,1%) cor-
respon a entrades que es van ano-
tar directament per via electrònica 
i no de forma presencial. El núme-
ro total d’entrades de documents 
que han arribat per Internet s’ha 
més que duplicat els darrers dos 
anys, i ha passat de 4.620 el 2016 a 
10.050 el 2018.

Del total de 10.050 entrades 
electròniques, un 38% correspon a 
tràmits per Internet registrats a tra-
vés de la plataforma e-TRAM (3.771 
registres), un 34% a factures de pro-
veïdors que s’han registrat electrò-
nicament (3.466 registres) i, final-
ment, un 28% són entrades digitals 
procedents d’altres administraci-
ons (2.813 registres). Pel que fa a les 
entrades que requereixen sistemes 
d’identificació, en més de la meitat 
(53%) s’ha utilitzat l’IdCAT mòbil i 
el Mobile Connect, mentre que a la 
resta s’ha utilitzat certificat digital. 

Precisament, el nombre de trà-

el registre general de documents de l’ajuntament de castellar va rebre l’any passsat 17.297 
entrades, el 58,1% de les quals per via digital. La majoria de tràmits digitals són via e-tram

  Redacció

ADMInIsTRACIó | baLanç

mits per Internet s’ha incrementat 
el darrer any prop d’un 68%, i ha pas-
sat de 2.249 el 2017 a 3.771 el 2018. 
Les sol·licituds digitals es gestio-
nen a través de l’e-TRAM, el mòdul 
de tramitació municipal de la pàgi-
na web desenvolupat pel Consorci 
Administració Oberta de Catalu-
nya (AOC).

A més, el Servei d’Atenció 
Ciutadana va expedir l’any passat 
826 sistemes d’identificació digital 
entre la ciutadania, entre l’IdCAT 
i  l’IdCAT Mòbil. Aquests sistemes, 
expedits pel Consorci AOC, assegu-

ren la integritat i la confidencialitat 
de les transaccions electròniques 
que s’envien per Internet.

Amb el certificat digital idCAT 
es poden signar correus i documents 
electrònics i fer operacions amb la 
mateixa validesa que la d’una signa-
tura manuscrita. Així, es poden dur 
a terme tràmits amb les administra-
cions públiques, com ara la presen-
tació de la declaració de la renda des 
del portal de l’Agència Tributària o 
la presentació d’instàncies al propi 
Ajuntament de Castellar.  En total, 
hi ha 4.501 ciutadans que han obtin-
gut des de l’any 2004 a Castellar del 
Vallès un sistema d’identificació di-
gital per poder fer tràmits en línia: 
4.120 són IdCAT i 381, IdCAT Mòbil.

atenció ciutadana

D’altra banda, els serveis d’atenció 
ciutadana d’El Mirador van regis-
trar el passat 2018 un total de 31.020 
visites i 35.459 tramitacions. Així es 
desprèn de les dades extretes del 
sistema de gestió de cues, que per-
met ordenar l’afluència d’usuaris del 
Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), 
l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barcelo-
na, la Finestreta Única Empresarial 
i l’oficina d’atenció al públic de l’em-
presa SOREA, que sumen un total 
de 5.000 hores d’atenció.

entrades electròniques 
per Internet a través de 
la plataforma e-TRAM

TRÀMITs 
eLeCTRÒnICs

10.050



DEL 25 AL 31 DE GENER DE 201906

actualitat política

Joan Barrios, nou cap 
local de la JNC a Castellar

Joan Barrios ha estat escollit nou cap de la JNC a Castellar, després que 
es decidís dissabte passat per unanimitat en una assemblea al local del 
PdeCAT. A la reunió, aquest jove castellarenc, que va ser l’únic que es va 
postular per al càrrec, va formular diferents eixos que defensarà des de la 
nova posició: seguir treballant per la República, defensar els drets civils i 
fomentar les activitats populars de la formació política. “Emprenc el càr-
rec amb ganes, il·lusió i força. És una responsabilitat, però compto 
amb l’ajuda d’un bon equip. Por no me’n fa, al contrari”, ha expressat 
Barrios. El nou cap de la secció local de la JNC, que ha afirmat que segui-
rà una dinàmica continuïsta amb el treball fet fins ara, opina que “és pri-
mordial augmentar la base per tenir més militants, a més de continu-
ar tenint presència al municipi a través de activitats”. Fins ara, Pau 
Castellví era l’encarregat d’ocupar aquesta posició. Però tenint en comp-
te que es troba immers en la cursa per ocupar l’alcaldia a les eleccions del 
proper maig, ha decidit cedir el càrrec: “És bo que altres persones as-
sumeixin posicions de lideratge”. Castellví, respecte a la nova posició 
de Joan Barrios, ha opinat que “el càrrec està en bones mans”.  || g.p.

JnC | assembLea

Joan Barrios, a la seu del pDeCAT, com a nou cap de la JnC local. || g.p.

segona xerrada del cicle’beer & Politics’ de l’alcaldable Pau castellví

La diputada al Congrés i cap de llista 
de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, 
va ser la convidada del darrer ‘Beer 
& Politics’, una trobada que va tenir 
lloc dijous passat organitzada per 
l’alcaldable de Junts per Castellar, 
Pau Castellví, amb la intenció d’en-
raonar amb gairebé una trentena de 
castellarencs sobre la problemàtica 
que genera l’ocupació d’habitatges, i 
la manera de fer-hi front. Castellví va 
arrencar el ‘Beer & Politics’ reconei-

el conflicte de l’ocupació d’habitatges

Lourdes Ciuró i pau Castellví en un moment de la trobada. || f. muñoz

xent el Dret Universal a l’habitatge 
digne i lamentant que “a l’Estat es-
panyol no s’estigui implementant a 
la pràctica”. La política sabadellen-
ca va explicar diferents pràctiques 
referents a “la picaresca al voltant 
de l’ocupació conflictiva i organit-
zada”, com per exemple introduir un 
escuradents al pany de la porta per 
saber si el propietari ha entrat recent-
ment a l’habitatge. Sobre l’ocupació, 
va destacar-ne que, a més de ser una 
apropiació il·legal, “és una vulnera-
ció de la intimitat”. En aquest sentit, 
va defensar la Llei d’Enjudiciament 

  G. plans Civil per facilitar el desallotjament de 
cases ocupades, a més de reivindicar 
que es tracta d’una “llei garantista, 
ja que busca solucions per als ocu-
pants si, després d’estudiar la seva 
situació, es considera que estan en 
situació de vulnerabilitat”.

Durant l’acte, es va comptar 
amb el testimoni telefònic de Lídia 
Asensi, badalonina i mare de dos 
fills que, amb la intenció de traslla-
dar-se a viure a Castellar, va comen-
çar a pagar una casa que dies després 
va ser ocupada. L’acte va comptar 
també amb diferents perspectives 
de la problemàtica aportades per 
representants del Balcó de Sant Llo-
renç, Can Font i Ca n’Avellaneda i de 
Sant Feliu del Racó, a més de mem-
bres d’altres col·lectius, com l’Assem-
blea Llibertària. Castellví va valorar 
positivament que hi hagués molta 
pluralitat ideològica per part dels 
assistents a l’hora de debatre: “les 
mesures polítiques han de prove-
nir d’aquest tipus de debat”. I res-
pecte a la problemàtica que afecta la 
vila, va expressar: “Crec que el go-
vern local ha de prendre’s més seri-
osament la matèria d’ocupacions: 
invertir, donar suport als agents i 
formar-los; que tinguin directives 
polítiques més clares”. 

JUnTs peR CAsTeLLAR | xerrada
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Viure bé després dels 80 anys

Una de les persones majors de 80 anys entrevistada per aquest estudi. || arxiu

Les tendències demogràfiques dels 
darrers anys estan generant nous fe-
nòmens socials. Un d’ells és la pre-
sència cada vegada més important 
de majors de 80 anys a la vila. En con-
cret, segons dades del Padró Muni-
cipal d’Habitants, Castellar compta 
en l’actualitat amb un total de 1.204 
habitants majors de 80 anys, el que 
suposa un 5% de la població total. 
D’aquest nombre, un 65% són dones 
i un 35% són homes. 

Per disposar d’una radiografia 
acurada de la situació i les necessi-
tats d’aquesta franja de població, 
l’Ajuntament, amb col·laboració del  
Consell Comarcal, ha dut a terme 
durant l’any 2018 el programa ‘A 
prop’, una iniciativa per conèixer la 
situació de les persones majors de 
80 anys que no són usuàries habitu-
als dels Serveis Socials Municipals. 
Això ha comportat visites domicilià-
ries a unes 400 persones, una terce-
ra part de totes les persones majors 
de 80 anys empadronades a Caste-
llar. Segons el regidor de Serveis So-
cials i Salut, Joan Creus,“els resul-
tats ens indiquen que els equips 
dels Serveis Socials Municipals 
i l’Àrea Bàsica de Salut ja tenen 
molt ben detectades les persones 
d’aquesta franja d’edat amb ne-
cessitats sociosanitàries especí-
fiques”. I és que la població que no 
utilitza aquests serveis “ja presen-
ta una situació òptima” en relació 
a qüestions com l’estructura famili-
ar i la xarxa de relacions, la salut, les 
activitats de la vida diària, els ingres-
sos, l’habitatge, l’ús del transport pú-
blic o el coneixement i ús de recursos 
d’atenció social i d’oci i temps lliure.

Així, entre les dades més desta-
cables, cal remarcar que només un 
19% dels enquestats té percepció de 
solitud. La majoria, l’altre 81%, afir-
ma comptar amb una xarxa de re-
lacions extensa, ja sigui de famili-
ars propers, veïns o amics amb qui 
mantenen contacte habitualment. 
Les persones que viuen en parella 
temen afrontar el moment en què 

L’ajuntament dona a conèixer els resultats del programa a Prop, que ha 
estudiat les necessitats de la gent gran que no requereix dels serveis socials

  Redacció

GenT GRAn | serVeis sociaLs

D’altra banda, un 44% afirma 
tenir una situació econòmica molt 
ajustada. De fet, el 54% de la mostra 
diu que els seus ingressos són d’entre 
600 i 1.000 euros al mes, mentre que 
només un 11% diu que o bé no tenen 
ingressos (4%) o bé estan per sota 
dels 600 euros (7%). Val a dir també 
que un 10% de les persones d’aques-
ta franja d’edat té al seu càrrec una 
altra persona. La gran majoria de 
les persones enquestades, un 88%, 
viu en un habitatge de propietat, 
mentre que les persones que viuen 
de lloguer, un 9%, compten amb un 
arrendament antic i econòmic. Cal 
destacar, però, que un 66% dels ha-
bitatges presenten algun tipus de 
barrera arquitectònica, especial-
ment a l’interior de la casa (69%), 
però també a l’accés (31%).

El regidor Joan Creus afirma 
que les conclusions del programa ‘A 
Prop’, juntament amb les dades que 
es disposen de persones que són usu-
àries dels serveis d’atenció domicili-
ària i de teleassistència, “són molt 
importants, ja que ens ajuden a 
preparar noves actuacions muni-
cipals i a millorar els serveis que 
s’ofereixen i que poden beneficiar 
les persones grans del municipi”.

falti un dels dos, mentre que les que 
viuen soles tenen més accentuat el 
sentiment de solitud, tot i que l’in-
tenten reduir amb les activitats de 
la vida diària. En aquest sentit, s’ha 
proposat a les persones que se sen-
ten soles la realització d’activitats 
d’oci o accedir al Programa de Vo-
luntariat per a la Gent Gran que im-
pulsa Creu Roja.

En l’àmbit de la salut, cal des-
tacar que un 70% de les persones en-
questades afirma poder accedir als 
serveis mèdics de forma autònoma 
i independent, mentre que les que 
no poden fer-ho (30%) hi acudei-
xen majoritàriament acompanya-
des d’algun familiar. 

Pel que fa a les activitats de 
la vida diària, també un 70% de la 
mostra diu que no necessita ajuda 
per dur-les a terme. Les deman-
des de suport més sol·licitades pel 
30% restant són la neteja de la llar 
(21%) i per anar a comprar (21%), 
seguit dels acompanyaments per 
gestions diverses (18%) i l’ajut per 
cuinar (16%). Cal tenir en compte 
que les persones amb dependència 
d’aquesta franja d’edat no han estat 
entrevistats ja que són atesos pels 
serveissocials i sanitaris.

Teleassistència 
i ajuts a domicili, 
puntals dels serveis 
municipals a la  
gent gran

seRVeI sOCIALs

Els serveis d’ajut a domicili i de 
teleassistència són dues de les 
principals eines de suport a la gent 
gran amb necessitats que ofereix 
l’Ajuntament. D’una banda, el Servei 

d’Ajut a Domicili (SAD) va atendre 
l’any passat un total de 148 per-
sones. Segons dades dels Serveis 
Socials Municipals, 98 d’aquestes 
usuàries són majors de 65 anys i, 
d’aquestes, 42, són majors de 80 
anys. El Servei d’Ajut a Domicili va 
comportar l’any passat una despesa 
municipal d’uns 350.000 euros.
D’altra banda, 500 persones 
majors de 65 anys van gaudir 
l’any 2018 del Servei Local de 
Teleassistència. Poden contactar 
de forma immediata amb un centre 
d’atenció mitjançant un terminal 
de teleassistència instal•lat al 

domicili i un penjoll que porta posat 
l’usuari sense la necessitat de 
trucar per telèfon. L’any passat, 
378 dones i 122 homes de Castellar 
del Vallès van ser usuàries d’aquest 
servei, la majoria ja majors de 
85 anys. En concret, el servei va 
gestionar durant el 2018 un total 
de 19.051 trucades i 370 situacions 
d’emergència a Castellar del Vallès. 
També és rellevant tenir en 
compte que, en aquests moments, 
431 persones majors de 80 
anys compten amb  prestacions 
reconegudes a través de la Llei de la 
Dependència a Castellar del Vallès. 
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Aquest mes de gener, la ludoteca municipal Les Tres Moreres ha posat 
en marxa un nou espai que combina joguines noves amb altres que ja te-
nien i que es poden considerar sensorials i manipulatives, ja que la seva 
característica principal és que no necessiten normes ni manuals d’ins-
truccions. Els materials són prou atractius per ells mateixos, de manera 
que cada nena o nen hi interactua de forma espontània, intuïtiva i cre-
ativa. Cadascú pot inventar formes de jugar-hi diferents. Per fer la tria, 
la ludoteca ha prioritzat les joguines de materials naturals, sobretot de 
fusta. Aquestes joguines atrauen l’atenció d’infants de totes les edats, 
des dels nadons fins a nenes i nens més grans, i, per suposat, també de 
les persones adultes que els acompanyen. També tenen l’avantatge que 
són resistents i que pot jugar-hi simultàniament més d’un infant, fet que 
les fa idònies per a la ludoteca.   || redacció

Imatge de l’edició anterior de la Cursa 

Quilòmetres de solidaritat. || cedida

Nou racó de joguines 
sensorials a la ludoteca

Dos infants al nou racó de joguines sensorials. || ludoteca

LLeURe | Les tres moreres

El col·legi El Casal està preparant la II edició de la cursa 
Quilòmetres de Solidaritat (la XV que organitza Save 
the Children), que tindrà lloc el proper 30 de gener, co-
incidint amb el dia escolar de la No-Violència i la Pau. 
L’activitat s’organitza amb l’objectiu de córrer “pel dret 
a l’educació dels menors més vulnerables, d’aquells 
que viuen com a refugiats a causa d’un conflicte 
armat, a conseqüència del qual les seves possibili-
tats de continuar estudiant s’han vist trencades”, 
expliquen des del centre educatiu en un comunicat.

L’activitat esportiva i solidària la portaran a terme 
tot l’alumnat del Casal, de P3 a 4t de l’ESO, ja que “es 
tracta de sensibilitzar i aconseguir diners perquè els 
nostres infants ajudin altres infants que no poden 
anar a l’escola per culpa de la guerra”. D’aquesta ma-
nera, tots els alumnes buscaran ‘patrocinadors’ entre 
els seus familiars i amics explicant-los la finalitat dels 
diners que puguin aconseguir. El dia de la cursa, els pro-
fessors portaran el compte de la distància recorregu-
da i l’anotaran en el carnet de cada corredor. Aquesta 
distància es transformarà en diners gràcies a l’esforç 
dels alumnes i a la generositat dels seus patrocinadors.

El curs passat, a la I edició, més de 140 alumnes de 
l’escola van participar a la cursa, van recórrer un total 
de 586 quilòmetres i van aconseguir una xifra molt im-
portant de diners per a Save the Children. 

els alumnes d’el casal faran la 
cursa quilòmetres de solidaritat

La prova servirà a l’escola per 
recaptar fons per a save de children

sOLIDARITAT | eL casaL
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Els horts ecològics de lloguer de 
Puigvert han canviat de gestió.  L’as-
sociació Els Horts de Puigvert, in-
tegrada per les persones que viuen 
a la finca de la masia de Puigvert, 
s’ha fet càrrec dels horts després 
que l’anterior empresa, Ecohorts 
Castellar, anunciés la seva intenció 
de deixar l’activitat. “Ens agradava 
el projecte tal i com estava plante-
jat i ens sabia molt greu que desa-
pareixessin els horts de lloguer”, 
explica Roger Sauquet, un dels res-
ponsables d’Els Horts de Puigvert. 
“Vam decidir crear una associa-
ció, que, a més de fer horts, am-
plia el projecte amb formació i que 
hi hagin activitats  agrícoles en 
grup”. L’entitat “simplement  vol 
mantenir el projecte, sense afany 
de lucre, i cobrir costos”  i també 
facilita el fet que hi hagués “un ac-
tivisme a favor de l’agroecologia 
i de l’accés a la terra i de trencar 
certs tòpics com que l’agroecolo-
gia no és prou productiva”. 

Un dels problemes que es va 
trobar Ecohorts era el manteni-
ment. “Hem reduït el nombre de 
parcel·les però les hem fet més 
grans, de 60 metres quadrats, 
de manera que sigui més còmo-
de treballar l’hort utilitzant les 
màquines de la masia de Puig-
vert per al manteniment”, apun-
ta Sauquet. Hi ha 20 parcel·les, de 

els horts ecològics de lloguer de 
Puigvert obren una nova etapa

Roger sauquet amb el treballador Miquel pérez amb els  horts al fons. || f. muñoz

L’associació els Horts de Puigvert ha reduït el nombre de parcel·les

les quals set ja estan ocupades de 
l’etapa d’Ecohorts. També hi ha ga-
lliners, però aquests són opcionals 
per a cada hortolà, i “recomanem 
que no hi hagi més de quatre ga-
llines i un gall”. També està pre-
vista la contractació, més enda-
vant, d’una persona durant unes 
hores “perquè s’encarregui del 
manteniment”.

El projecte s’ha d’acabar de 
completar perquè, a part dels horts 
nous i el sistema de reg que ja s’hi 
ha instal·lat, encara queda comple-
tar les plantacions de primavera i  
s’han de reformar els galliners que 
estan molt deteriorats.

  Jordi Rius

AGRICULTURA eCOLÒGICA | eLs Horts de PuiGVert

formació

La formació serà gratuïta per als 
hortolans “però volem que sigui 
oberta a tota la població”, assegura 
Sauquet. De fet, de moment hi ha pro-
gramada una activitat per a cada tri-
mestre “amb l’objectiu d’oferir una 
formació especialitzada cada tri-
mestre”. La primera tractarà sobre 
l’organització de l’hort, “de com situ-
ar els cultius i de com preparar les 
rotacions”. La segona formació, de 
caire més primaveral, reflexionarà 
sobre les marxes florals o de com en-
voltar els marges dels horts amb flors 
o plantes “que ajudin a que l’ecosis-
tema de l’hort s’equilibri millor”.  

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està duent a terme, aquest mes de 
gener, la substitució de l’enllumenat actual del pavelló de Puigverd i de 
les pistes de pàdel de les instal·lacions del carrer de Sant Feliu per un 
altre de tipus led. Aquestes actuacions faran que el consistori s’estalviï 
cada any gairebé 9.300 euros. Així, d’una banda, la substitució de l’en-
llumenat de descàrrega del pavelló de Puigverd per un de tipus led és 
una inversió que suposarà anualment per al consistori un estalvi econò-
mic de gairebé 6.700 euros i de 37.716 kwh en el consum elèctric. L’actu-
ació s’ha dut a terme al conjunt de l’equipament. Les lluminàries tenen 
una durada calculada, segons l’ús que tinguin, d’entre 20 i 25 anys (el 
que suposa gairebé un 150% més respecte les làmpades d’halogenurs 
metàl·lics que hi havia instal·lades) i que funcionaran 2.090 hores anu-
alment. El cost ha estat de 48.332 euros, que l’Ajuntament amortitzarà 
en uns set anys amb l’estalvi de la factura elèctrica. A més de l’estalvi 
econòmic i energètic, el nou enllumenat led comportarà un estalvi de 
més de 13.500 kg de CO2 l’any.

D’altra banda, durant aquesta setmana també es procedirà a la 
substitució de l’enllumenat actual de les pistes de pàdel de les instal-
lacions municipals que utilitza el Club Tennis Castellar. En aquest cas, 
se substituiran les 28 làmpades actuals, de descàrrega d’alta intensi-
tat, per 32 de noves de tipus led, que funcionaran 1.900 hores cada any i 
que suposaran un estalvi anual econòmic de 2.600 euros, de 14.288 kwh 
i de 5.100 kg de CO2. El cost de les lluminàries led és de 9.742 euros, que 
s’amortitzaran en quatre anys.   || redacció

Llums led al pavelló 
Puigverd per estalviar

eQUIpAMenTs | medi ambient

Un entrenament al pavelló puigverd aquest dimarts. || f. muñoz
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Benvolguts/des amics i amigues, em 
plau dirigir-me a vosaltres per agra-
ir-vos la vostra col·laboració amb La 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio de-
dicada, aquest any, al càncer. 
Tot l’equip de La Marató us volem 
donar les gràcies de tot cor per la vos-
tra participació i iniciativa. Vosaltres 
sou l’ànima de La Marató, qui l’ha fet 
créixer i consolidar-se com el projec-
te solidari més gran i important de 
tot Catalunya. Un projecte de tots.
Aquest any, la suma d’esforços tant 
individuals com col·lectius, ha fet 
possible un nou èxit de La Marató 
amb un marcador extraordinari de 
10.715.430€, una xifra pendent encara 
del tancament definitiu, el proper 31 
de març. Tots aquest diners aniran 
destinats a projectes de sensibilitza-
ció i recerca oncològica per avançar 
en el coneixement, diagnòstic i trac-
tament d’aquesta malaltia, que repre-
senta la primera causa de mort entre 
els homes i la segona entre les dones.
Tots vosaltres formeu part d’una 
gran cadena humana que, des del 
1992, ha aconseguit recaptar prop 
de 184 milions d’euros, sensibilitzar 
milions de persones sobre les malal-
ties que ens afecten i impulsar més 
de 800 projectes de recerca que han 
aportat avenços clau en la qualitat i 
l’esperança de vida de les persones. 
Us animem a veure en primera per-

Carta d’agraïment

 Lluís Bernabé (director de la Fundació 

de La Marató de TV3)

 Junts per Castellar

 núria Raspall*

uan el 2 de juny de 
2018 el PSOE pre-
sentava aquella 
moció de censura 
al qui era president 
del govern espanyol 

aleshores, M. Rajoy, i durant el dis-
curs d’investidura parlava de crear 
un govern de la igualtat, del respec-
te, de la tolerància... ningú podria 
imaginar que s’assemblaria tant al 
govern anterior, al del PP. Entrant 
més en detall, realment, on som a 
dia d’avui? 
Doncs a dia d’avui som a dues set-
manes d’un nou judici a la demo-
cràcia, als drets civils i a la lliber-
tat de tots i cadascun dels catalans 
que vam votar l’1-O. El PSOE no ha 
fet altra cosa que aplanar el camí 
dels companys presos cap a l’Audi-
ència Nacional. Som al gener i ja fa 

 casa meva mai hem 
tingut cap gos. De peti-
ta, com molts nens, en 
volia tenir un, però mai 
em van deixar i sempre 

vaig pensar que de gran ja en tindria 
la oportunitat. Bé, han passat els anys 
i, coses de la vida, en comptes de gos-
sos ens hem decantat pels gats i val 
a dir que estem molt contents amb 
la nostra Poma. Ens ha sorprès po-
sitivament això de conviure amb un 
felí i, de fet, s’ha convertit en la reina 
de la casa, cosa que ha generat algu-
nes enveges dins dels nucli familiar. 
Però com sabeu, tenir un gat no és el 
mateix que tenir un gos i, per això, 
aquest Nadal, vaig anar a conèixer 
Caldes Animal. M’havien dit que hi 
podies anar sense previ avís i, un cop 
allà, dir-los que volies anar a passejar 
un gos. No m’ho vaig creure fins que 
hi vaig anar i vaig constatar que era 

Q
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“Política de façana”

Desitjos d’infància, 
projectes de futur

continua a la pàgina 11

Tots tenim ben clar que l’especula-
ció urbanística va arribar fa temps 
al nostre poble. És gairebé impos-
sible trobar un lloguer a un preu 
ètic o accedir a models d’habitatge 
sostenible amb l’entorn. Cal Gori-
na és l’oasi en aquest desert, on hi 
ha 4 entitats que lluiten pel dret a 
un habitatge digne. Ara bé, mentre 
les immobiliàries paguen l’Actual 
i envaeixen la Rua dels Reis Mags 
amb un beneplàcit que espanta, 
ens agradaria posar l’èmfasi en un 
punt concret d’aquesta crua situa-

Cal Vaquer. Castellar 
i el negoci de les 
immobiliàries

 Assemblea Llibertària

En molts dels nostres actes diaris 
actuem com autòmats. I si ens fixem 
en moltes de les coses que fem cada 
dia, ens adonarem que moltes les 
fem per esma, o sigui, sense pen-
sar-les gens, automàticament, i ens 
surten moltes vegades bé per la in-
èrcia de la repetició diària.
I si fem coses instintivament, no és es-
trany que ens sorprenguem dels re-
sultats una vegada acabades.
Són coses normalment repetitives 
i a les quals no els hem dedicat cap 
atenció perquè ens surten espontà-
niament i ens faciliten la vida diària.
Són accions voluntàries, perque sí que 
les volíem fer, però les hem fet incons-

Actuem com autòmats

 Antoni Comas

Dia Europeu de la Mediació a l’Escola d’Adults

FOTO De LA seTMAnA

L’Escola Municipal d’Adults va voler aprofitar la commemoració del Dia Euro-
peu de la Mediació -que se celebra el 21 de gener- per fer un acte sobre aques-
ta temàtica. Dimarts passat, al mateix centre va tenir lloc una xerrada del 
castellarenc expert en mediació Artur Roman. La trobada va servir per des-
criure i aclarir dubtes de diverses situacions en què la mediació pot tenir ca-
buda així com la identificació de les estratègies més adequades per a la cerca 
de resolució de conflictes a través de la mediació, una eina cada vegada més 
present en tot tips de processos socials. || text: redacció foto: f. muñoz

 Decidim Castellar

ls reguladors de 
l’energia CRE (a l’es-
tat francès) i CNMC (a 
l’estat espanyol) han 
rebutjat la sol·licitud 

d’inversió de ENAGAS i Téréga que 
havia de permetre la construcció del 
gasoducte STEP (Midcat). 
Després que els projectes STEP i 
MIDCAT fossin inclosos a la tercera 
llista de projectes d’interès comu-
nitari de la Unió Europea, els pro-
motors ENAGAS i Téréga van fer 
la sol·licitud d’inversió correspo-
nent als organismes reguladors de 
l’estat francès i espanyol. Aquests, 
després d’un període de negociaci-
ons, han resolt de forma coordina-
da que el projecte no compleix els 
criteris necessaris per justificar 
una inversió tan elevada i convi-
den els promotors a fer un anàlisi 
de costos beneficis més exhaustiu 
que justifiqui els beneficis del pro-
jecte a llarg termini. 
La Plataforma Resposta al Midcat 
celebra aquesta decisió, que evitarà 
els costos econòmics, socials i am-
bientals que suposaria el Midcat. 
Així mateix, la Plataforma desta-

E

La Plataforma Resposta 
al Midcat celebra la 
victòria contra aquest 
innecessari i costós 
gasoducte

ca la importància de la feina feta 
durant aquesta anys per part de la 
ciutadania, estudiant i donant a co-
nèixer els impactes que tindria al 
territori, tot i la opacitat amb la que 
s’ha dut a terme la seva tramitació. 
En aquest sentit, la Plataforma 
Resposta al Midcat agraeix tota la 
feina de resistència i documenta-
ció feta pels col·lectius i ciutadans 
afectats per la construcció del pri-
mer tram del gasoducte, entre Mar-
torell i Hostalric. Asseguren que 
tota la informació recollida pels 
companys del Vallès ha estat clau 
per fer front a aquesta nova etapa 
del projecte, i per tant en l’assoli-
ment d’aquesta victòria. La Plata-
forma Resposta al Midcat mostra 
la seva solidaritat pels afectats pel 
gasoducte Martorell – Figueres, i 
exigeix el desmantellament imme-
diat d’aquest gasoducte, que mai ha 
entrat en funcionament. 
Tot i aquesta resolució, els ecolo-
gistes asseguren que cal seguir 
atents i no baixar la guàrdia. En 
primer lloc, perquè, en la decisió 
final, el regulador portugués, del 
qual encara no en coneixem el po-
sicionament, també hi té quelcom 
a dir. Així mateix, aquesta resolu-
ció suposa una victòria que deixa el 
projecte en stand by però que es po-
dria reactivar en qualsevol moment. 
Finalment, els ecologistes recor-
den que el Midcat és només un 
dels més de 100 projectes gasis-
tes inclosos a la llista de Projectes 
d’Interès Comunitari, i que la llui-

ta contra el gas continua, incloent 
la fracturació hidràulica, les rega-
sificadores i l’abandonament defi-
nitiu dels combustibles fòssils. Si 
volem guanyar la guerra contra el 
gas cal apostar per la reducció del 
consum, les energies renovables, 
la producció descentralitzada i la 
democràcia energètica. 

15 mesos que els Jordis dormen en 
un habitacle fosc i sense les seves 
famílies per defensar pacíficament 
la llibertat. Des de fa 14 mesos hi 
són, també, l’Oriol Junqueras i en 
Joaquim Forn. I des de fa 10 s’hi tro-
ben la Carme Forcadell, la Dolors 
Bassa, en Raül Romeva, en Josep 
Rull i en Jordi Turull. 
Analitzant els darrers set mesos, 
queda constatat que el govern de 
Sánchez, lluny de recuperar i obrar 
segons els valors democràtics, el 
diàleg sincer i el pluralisme, co-
mença a sentir-se atret, fins i tot 
impregnat, per les idees feixistes 
i franquistes de Ciutadans, VOX i 
PP. Exemple d’això és que des del 
8 de gener passat, la Capitania Ge-
neral del Port de Barcelona reté 
el vaixell de l’ONG Open Arms, 
un exemple clar de la deriva del 
Govern de Sánchez cap a la dreta 
o extrema dreta en sintonia amb 
l’ideari de VOX. 
Molta gent ja advertíem que el 
PSOE és només una façana més 
de la mateixa realitat: una Espa-
nya irreformable que, inherent-
ment a la seva existència, basa la 
seva pervivència en la imposició 
d’uns models polítics, econòmics, 
burocràtics, lingüístics i culturals 
que, es miri per on es miri, juguen 
en contra nostra. Quan es tracta 
de Catalunya, no hi ha cap dife-
rència entre el discurs de Borrell 
i Casado, Fernández Vara i Rive-
ra, Lambán i Abascal. En resum, 
Sánchez, el PSOE i el PSC són na-

cionalisme espanyol per molt que 
ho dissimulin. I, per als catalans, 
és cada vegada més evident que un 
espanyol de dretes és el més sem-
blant a un d’esquerres.

sona els fruits de la investigació que 
tots vosaltres feu possible gràcies a 
les vostres aportacions. Per això, us 
convidem a les visites programades 
als centres de recerca dels hospitals 
i universitats on es desenvolupen els 
projectes finançats per La Marató. Si 
voleu assistir-hi, us podeu inscriure 
al web: https://visitesrecercamara-
to.tv3.cat/site/MaratoTV3 
Només em resta agrair-vos, una ve-
gada més, la vostra participació en 
aquesta 27ena Marató de TV3 i Ca-
talunya Ràdio i espero tornar-vos-
hi a retrobar en properes edicions.   
Moltes gràcies per ser-hi.

ció: la història local. En els pròxims 
mesos serà enderrocat Cal Vaquer, 
una masia situada al principi del 
carrer Anselm Clavé. Deixant de 
banda la ironia de la repulsa que el 
senyor Clavé tindria front aques-
tes polítiques, llancem la pregunta 
següent: És ètic tombar un edifici 
centenari en benefici d’una empre-
sa sense un consens previ? Des de 
l’Assemblea Llibertària fem públic 
el nostre rebuig a unes actuacions 
que devasten la història de Caste-
llar i animem als castellarencs i cas-
tellarenques a confrontar aquestes 
pràctiques mafioses. 

cientment perquè no ens hi hem fixat.
Tots, si ho recordem, veurem quantes 
d’aquestes accions fem durant el dia. 
I si ens referim a conductors d’auto-
mòbils, pensem en quants actes i de-

cisions prenem instintivament però 
sense quasi adonar-nos-en fins des-
prés d’haver-les fet. Sort d’això per 
salvar-nos també de situacions deli-
cades conduint.
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uan m’han dema-
nat quins propòsits 
em feia per a aquest 
any 2019, m’he ado-
nat que, personal-

ment, no me’n feia cap... Però sí 
que m’atreviria a formular unes pro-
postes generals. De ben segur que 
no s’acompliran aquest any, però 
es poden començar a pensar, a de-
batre i a anar-les escampant. Sóc 
un il·lús? Potser sí. Però penso que 
de més verdes en maduren. Quan 
l’any 1995, vaig presentar i avalar 
tres joves objectors de conscièn-
cia de Castellar, poc ens pensàvem 
que al cap d’uns cinc anys se supri-
miria el servei militar obligatori... 
S’havia anat creant arreu del país 
una opinió que va possibilitar que 
el desig de molts arribés al Congrés 
dels diputats. 

Proposo, doncs, en primer lloc, 
que comencem a pensar en aquest 
canvi: el Ministeri de Defensa hau-
ria de convertir-se en el Ministeri 
de la Pau. I tots els recursos eco-
nòmics dedicats als exèrcits i a la 
producció d’armament s’haurien 
de destinar a promoure la pau al 
món: desinflar conflictes, evitar-ne 
les causes,  pacificar la humanitat. 
La guerra és el més horrorós dels 
mals. Mort, espoli, tortura, destruc-
ció, violacions... qui ho pot voler? Ja 
hi ha centres que estudien la pau, i 
molta gent que hi treballa. Per què 
no aconseguim que els partits polí-
tics facin seu aquest propòsit?

Una segona proposta és que, 
d’una vegada per totes, es comenci a 
fer la Gran Devolució dels béns que 
els colonialismes europeu i nord-
americà, i potser d’altres, han arra-

  A l’atzar. || Joan mundet

Propòsits 2019

Q pLAÇA MAJOR

JACInT TORRenTs
escriptor

 Ignasi Giménez*

l proper dimarts pre-
sentarem una moció al 
ple, arrel de la sortida a 
la llum pública de la do-
lentíssima notícia que 

el Servei Català de Salut (CatSalut) 
té previst eliminar els serveis d’on-
cologia pediàtrica que fins ara oferia 
l’Hospital Parc Taulí. 
Aquests serveis quedarien centralit-
zats en dos hospitals de referència: 
l’Hospital Sant Joan de Déu a Es-
plugues i l’Hospital de la Vall d’He-

E

En contra de la supressió 
del servei d’oncologia 
pediàtrica de l’Hospital 
Taulí i en defensa de la 
sanitat pública

bron a Barcelona; aquest últim es 
convertiria en el nou centre de re-
ferència en oncologia pediàtrica per 
als veïns i veïnes de l’area d’influèn-
cia del Taulí.
Tot i que es marca el dia 7 de febrer 
com a data per aplicar la mesura, la 
realitat és que ja s’ha començat a fer 
efectiva i tant les famílies afectades 
com els treballadors i treballadores 
del servei ja han estat informats de 
la derivació del servei cap a la Vall 
d’Hebron.
A dia d’avui es troben en tractament 
uns 200 casos d’oncologia pediàtri-
ca, 17 dels quals es tracten al nos-
tre hospital de referència. L’impac-
te d’aquesta mesura és molt alt per 
a Castellar i per als municipis valle-
sans que formen part de l’àrea d’in-
fluència del Taulí.
Que una mesura com aquesta es 
faci realitat suposa fer que l’Hospi-
tal Taulí prengui el camí oposat a la 
direcció que hauria d’agafar: en lloc 
de convertir-lo en un veritable hos-
pital de referència comarcal veiem 
com perd serveis; en lloc de millo-
rar-ne les condicions i els recursos 
de què disposa, s’allunyen els serveis 
sanitaris de la ciutadania.

ve de la pàgina 10

bassat i encara arrabassen a bona 
part del món. Aquesta restitució és 
una obligació ètica. En forma d’oe-
nagés i amb la caritat de les esglé-
sies i de molts particulars ja es fa 
molt. Però hem de voler que els es-
tats assumeixin aquest compromís. 
Molts pocs països hi destinen l’es-
càs 0,7% del producte interior brut 
(PIB). Cal conscienciar tothom que 
el nostre benestar prové del robato-
ri més descarat. I que cal reescriure 
la història de les nostres guerres, de 
les nostres conquestes i dels ambi-
gus descobriments de mons nous. 

En aquest sentit, una flota de 
vaixells, noliejada per la Unió Euro-
pea, hauria de sortir cada mes del 
Mediterrani i desfer el camí de les 
fràgils pasteres per acostar-se al 

continent africà per tots cantons. 
Aquests vaixells haurien de trans-
portar tots els recursos possibles 
que necessiten els països més en-
dèmics de l’Àfrica per ajudar al seu 
desenvolupament autònom. Profes-
sionals com metges, mestres, engi-
nyers, tècnics... Amb aliments, me-
dicaments, eines...

I, en darrer lloc, proposo que la 
democràcia que volem tenir es cons-
trueixi sobre la base d’una educa-
ció i d’uns mitjans de comunicació 
que retornin la consciència i la lu-
cidesa a una multitud de ciutadans 
exposats a la manipulació dels po-
ders polítics i econòmics. Es tracta 
d’una Nova Il·lustració. El neolibe-
ralisme que varen impulsar Marga-
ret Tatcher i Ronald Regan ha im-

posat uns sistemes educatius que, 
en comptes de formar persones ca-
paces de pensar i de decidir, gene-
ren sobretot mà d’obra barata per 
servir als interessos dels rics que 
cada dia ho són més. Amb la col-
laboració d’uns mitjans de comu-
nicació frívols i superficials s’acon-
segueix bastir un món de persones 
sense capacitat crítica, que aplau-
deixen les opcions més contràries 
a la dignitat humana. 

Aquestes són les meves pro-
postes per al 2019. Admeto que puc 
anar errat en el diagnòstic i ser utò-
pic en els remeis. Però estic segur, 
benvolgut lector, que tant tu com jo 
compartim amb molts el desig i les 
ganes de fer un món millor. I que és 
a les nostres mans aconseguir-ho.

així i que, com jo, molts voluntaris i 
voluntàries feien el mateix. Em va 
sorprendre i agradar, a parts iguals, 
la quantitat de persones que aporta-
ven el seu granet de sorra per millo-
rar, dins del possible, la qualitat de 
vida dels animals que hi viuen. Un 
petit exèrcit d’amants dels animals 
que passejaven, netejaven i mima-
ven a tots aquells amics peluts del 
centre, no només gossos. 
Les visites a Caldes Animal, veure el 
seu funcionament i observar el retorn 
que té, tant pels propis animals com 
per les persones que hi col·laboren, 
em van fer recordar una moció que 
vam presentar ja fa 3 anys al Ple de 
Castellar, sobre la viabilitat de tenir 
un centre d’acollida d’animals aquí a 
Castellar. Com sabeu, Caldes Animal 
treballa amb municipis més o menys 
veïns nostres, com el propi Caldes, 
Santa Perpètua i Sant Cugat, però és 
de Castellar de qui reb més animals. 
De fet, des de Caldes Animal sem-
pre s’ha dit que la situació de reco-
llida de gossos a Castellar és del tot 
incomprensible i que, en relació amb 
altres municipis dels abans esmen-
tats, Castellar presenta un nombre 

de gossos de recollida sorprenent-
ment desproporcionat. La compara-
ció que ens van fer amb Sant Cugat 
ho deixava molt clar: per cada gos 
que es recollia a allà, a casa nostra 
se’n recollien 20, amb l’afegit que, a 
aquí, una bona part dels gossos eren 
(són) de races potencialment perillo-
ses, cosa que dificulta enormement 
la seva posterior adopció.
Aleshores, potser no seria tan desca-
bellat allò que ja plantejàvem fa uns 
anys de tenir un centre propi d’acolli-
dad’animals, proposta que es va apro-
var però no es va aplicar. Perquè no 
podem fer com a Caldes? Tenim un 
bon exemple per aprendre’n. O pot-
ser podríem començar per formar, 
ja d’una vegada i amb cara i ulls, su-
ficient personal administratiu amb 
coneixements adequats en matèria 
de defensa animal i també de la le-
gislació concreta a aplicar, com hem 
demanat alguna vegada. O podríem 
estudiar la viabilitat econòmica d’as-
sumir part del cost de les adopcions 
d’animals per part de l’Ajuntament. 
O podríem millorar la gestió dels ani-
mals abandonats, investigar-ne l’ori-
gen i, si escau, endurir les sancions 
als infractors reincidents. De pro-

postes n’hem fet moltes.Aplicar-les 
depèn de voluntat política i consci-
enciació ciutadana.
*Regidora d’eRC

És, a més, una decisió que s’ha pres 
d’esquenes al territori i amb una pre-
ocupant manca de transparència per 
part dels responsables del CatSalut i 
del Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya, ja que ni la ciu-
tadania en el seu conjunt, ni l’Ajunta-
ment de Sabadell, ni els ajuntaments 
de la resta de municipis afectats havi-
en rebut cap informació sobre l’apli-
cació d’aquesta mesura.
És una vergonya el que està passant 
amb la sanitat pública catalana. És in-
tolerable que ens assabentem d’una 
decisió d’aquesta transcendència a 
través del personal sanitari afectat. 
Exigim una explicació per part dels 
responsables de CatSalut i del De-
partament de Salut de la Generalitat.
No podem permetre que s’elimini el 
servei d’oncopediatria del Parc Taulí, 
un servei vital per a la nostra comar-
ca, i ens hi oposarem amb totes les 
nostres forces. Amb la salut no s’hi 
juga, i menys quan afecta una part 
de la població tan vulnerable com 
els infants. Algú s’imagina el calvari 
que suposarà per a les famílies afec-
tades haver-se de traslladar cada dia 
a Barcelona?
*Alcalde

“ Per què no aconseguim

que els partits polítics facin

seu aquest propòsit? ”
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salut

espAI sALUDABLe

Llegeixo en una revista esportiva 
la gesta d’un senyor de 46 anys i 
220 kg que, després de pesar 115 kg 
menys, es converteix en un heroi 
al acabar l’Ironman de Hawaii (un 
dels triatlons més durs que exis-
teix). Em crida l’atenció la foto del 
senyor travessant la línia de meta, 
cansat i content després de gaire-
bé 17 hores d’esport, mentre alça 
amb les dues mans una foto gegant 
d’ell mateix quan era obès mòr-
bid. Segueixo llegint perquè tinc 
molta curiositat per saber el motiu 
d’aquest gran canvi. Fa 4 anys, el 
seu cap a la feina i també bon amic 
patia un càncer terminal i abans 
de morir li va dir “jo m’estic mo-
rint per una malaltia incurable, tu 
t’estàs morint per les teves deci-
sions”. I això el va fer reaccionar.

Avui dia sabem amb certesa 
que una bona alimentació i una 
mica d’activitat diària és fonamen-
tal per tenir bona salut, però tot i 
així molta gent continua sense se-
guir un bon estil de vida. Per què? 

DRA. LAURA LLOBeT  ·  caP castellar del Vallès

El nostre cos està dissenyat 
per regular la gana a través d’un 
complex equilibri que va des de la 
distensió gàstrica quan mengem, 
fins a senyals químiques que in-
formen el cervell que ja en tenim 

Propòsit 2019: millorar 
l’ansietat per menjar

prou. Però podem tenir moments 
que sense tenir la necessitat de 
menjar el cos ens demana consu-
mir determinats aliments, a vega-
des de forma compulsiva, només 
per plaer. Això té una explicació. 

Actualment vivim en l’abundàn-
cia. Fa uns anys tenir ansietat pel 
menjar era impensable, els nos-
tres avis i pares simplement teni-
en gana perquè no hi havia prou 
menjar. Per tant, hem d’acceptar 
que una bona part del problema 
és el benestar de les societats de-
senvolupades, per exemple, la in-
dústria alimentària cada dia treu 
al mercat productes nous, ultra-
processats i pensats únicament 
per atraure la seva compra, tot 
plegat gens sostenible per al nos-
tre planeta. Alguns de vosaltres 
recordareu una coneguda marca 
de patates fregides que tenia un 
eslògan molt captivador: “¿A que 
no puedes comer solo una?” Jo ho 
vaig intentar fer, vaig obrir una 
bossa, en vaig menjar només una 
i em va costar molt... de fet, crec 
que no ho vaig aconseguir, perquè 
l’olor, la sal als dits i el regust a la 
boca invitava a seguir menjant 
fins acabar la bossa. En general, 
aquests tipus de productes ultra-
processats que abunden a les es-
tanteries dels grans supermercats 
estan ideats i pensats únicament 
per consumir i no per alimentar. 
Aquests productes són molt ener-
gètics, tenen un alt contingut de 
greixos i sucres, són molt dolços o 
molt salats, tenen textures agrada-
bles (cruixents, cremoses, refres-
cants...) i potenciadors del sabor 
perquè ens augmenti la sensació 
de plaer un cop els tenim a la boca. 
Generalment no són massa cars i 

tenen colors i aromes seductors 
que desperten la nostra atenció. 
Quan els introduïm regularment 
en la nostra dieta són els respon-
sables d’alterar l’equilibri gana-sa-
cietat que hem explicat abans i ens 
acaben produint aquesta ansietat 
per menjar-los sense tenir-ne cap 
necessitat. A la indústria alimen-
tària que processa aquest tipus de 
menjars no li interessa la nostra 
salut, lògicament, només vol que 
comprem els seus productes, i és 
per això que dedica una part im-
portant dels seus diners a empre-
ses de màrqueting que l’ajuden a 
fer-ho. Això ens ha de fer reacci-
onar. Fàcil! Els passadissos “no 
saludables” dels supermercats 
es poden evitar per no caure en 
la temptació i els verdulaires ens 
poden omplir la bossa de productes 
frescos i de proximitat per millo-
rar la sostenibilitat global. Respec-
tem els tres àpats principals sense 
saltar-nos-en cap i, si entre hores 
tenim gana, agafem una peça de 
fruita i sortim a caminar per dis-
treure’ns. Mengem llegums i ver-
dures regades amb oli d’oliva verge 
extra. Reduïm les carns vermelles 
i processades i augmentem el peix. 
Per beure, aigua. I si a més hi afe-
gim vida social activa, ja ho tenim 
tot. Tenim un organisme perfecte 
que aviat s’adaptarà als nous hà-
bits que li oferim i l’ansietat per 
menjar a deshora desapareixerà. 

Per un 2019 feliç i ple de bons 
aliments!
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esports

suspès el partit de
l’HC Club Castellar

el partit que s’havia de disputar 
diumenge passat al dani pedrosa 
de castellar entre l’Hc castellar 
i el cp roda va haver de ser sus-

pès un dia abans per falta d’àrbi-
tre. segons fonts consultades del 
club grana, l’àrbitre designat es 
va indisposar i no va avisar amb 
temps d’antelació suficient, motiu 
pel qual la federació catalana no 
el va poder reemplaçar.

Alan Rovira, guardonat per 
la Federació Catalana 
de Ciclisme

el vigent campió del món de bicitri-
al, alan rovira, va ser guardonat per 
la seva gran  temporada a l’acte ofi-

ciat per la federació catalana de ci-
clisme. el multicampió castellarenc 
va ser un dels convidats destacats a 
l’acte de cloenda del ciclisme català 
2018 celebrat a l’edifici de l’inefc de 
Barcelona, on es van reconèixer els 
mèrits dels ciclistes catalans.

marc estrada torna a salvar la ue castellar

Marc estrada celebra el gol de l’empat contra el Vic-Riuprimer al partit que es va disputar diumenge al Joan Cortiella. || a. san andrés

L’equip de Juan Carlos Rodríguez va 
rascar un nou empat (1-1) contra el 
Vic-Riuprimer al Joan Cortiella. Els 
blanc-i-vermells van empatar a la se-
gona part amb un gol de Marc Estra-
da i fins i tot podrien haver guanyat, 
ja que l’expulsió d’un jugador del Riu-
primer va donar facilitats als locals, 
que no van aprofitar les ocasions.

Amb les baixes per lesió de 
Pedro Auñón i Dani Quesada i per 
sanció de Candi Marcos, el partit va 
estar molt igualat contra un rival de 
la part alta de la taula i que va domi-
nar clarament la primera part, acon-
seguint el gol al minut 19, després 
d’una rematada de cap en segona ju-
gada de Marc Viver.

La imatge del Castellar en aquest 
inici no va ser bona, però Rodríguez 
reaccionava al descans fent saltar al 
terreny de joc als juvenils Jordi Muri-
llo i Carlos Peñalver, que van aportar 
un toc fresc al joc ofensiu de l’equip.

El joc, però, canviava definitiva-
ment al minut 51, quan l’autor del gol 
visitant, Marc Viver, era expulsat en 
veure la segona targeta groga. Amb un 
home més, els castellarencs s’aboca-
ven a l’atac i aconseguien l’empat amb 
un gol de Marc Estrada al minut 69.

El davanter centre castella-

  Albert san Andrés

renc torna a salvar així el seu equip 
aquesta temporada i ja suma un total 
de set gols en lliga, entrant al top 10 
de màxims golejadors del grup 4, en 
vuitena posició.

A partir d’aquí el partit es con-
vertia en un monòleg per als de Ro-
dríguez, que no aconseguien, però, 
tornar a superar la porteria defensa-
da per Aleix Saborit, tot i gaudir de 

els de rodríguez 
empaten amb el 
Vic-riuprimer tot i 
jugar amb superioritat 
a la segona part

diferents accions de perill, davant la 
inactivitat dels visitants en atac.

“A la primera part, després de 
veure com el rival era superior, en 
part pels nostres errors, i a la sego-
na, que hem canviat la cara, hem de 
donar el punt com a positiu” va expli-
car el tècnic local, mentre va afegir que 
“a la segona part hem canviat l’estil 
de joc, hem pressionat més a dalt i 

ells no han tingut tan fàcil la sorti-
da de la pilota. Sort, també, que els 
han expulsat un jugador i que nos-
altres hem estat més encertats”.

El CF Caldes de Jose Luis Duque 
serà el proper rival al camp de la 
Torre Roja. Els blaugranes van su-
perar per 1 a 3 el Sallent aquest diu-
menge i arribaran al derbi de valle-
sos en vuitena posició. 

suma Marc 
estrada en lliga

GOLs

7
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esports bàsquet

Important victòria del CB Castellar 
contra el Bàsquet Pia de Sabadell per 
99 a 78 al derbi del Vallès, amb un par-
tit molt còmode per als de Raúl Jodra, 
que van saber dominar de principi a 
final, tot i els dubtes inicials. Els groc-
i-negres tanquen la primera volta tor-
nant una jornada després a la sisena 
plaça del grup 2 de la Copa Catalunya.

Res feia presagiar al primer 
quart que el derbi del Vallès Orien-
tal amb la Pia de Sabadell fos tan fàcil 
per als locals. Tot i obrir el marca-
dor amb dos triples consecutius de 
David Junyent, els de Jaume Prat es 
recomponien i eren capaços de cap-
girar el marcador amb un parcial de 
0-7, aconseguint cinc punts des de la 
línia de llançament lliure. Un triple 
de Jordi Navarro, però, trencava la 
ratxa del rival, que després d’anotar 
dos nous llançaments lliures era in-
capaç de reaccionar i veia com els de 
Jodra els tornaven el parcial amb un 
8-0 en només un minut i acabar amb 
un 22-19 favorable.

Desfets els dubtes, els castella-
rencs començaven a manar amb mà 
de ferro i no van donar més opció en el 
segon quart. Amb dos triples d’Albert 
Cadafalch, un d’Albert Germà i un altre 
d’Aleix Pujadas, els groc-i-negres feien 

del llançament exterior l’arma més po-
tent, que noquejava els sabadellencs. 
Aquests quatre triples i un parcial de 
7-0 deixaven fora de combat els de Prat, 
que arribaven al descans amb un ampli 
50-29. Era en aquest quart que el nou 
pivot de l’equip, Lluís Hagenaers, feia 
aparició al parquet del Puigverd, on 
va aconseguir un tap.

Al tercer quart, la Pia volia re-
accionar, però amb una bona defensa 
local i molt ordre en l’atac, l’equip cas-
tellarenc no perdia els nervis i només 
deixava reduir la diferència a 10 punts. 

el cb castellar sacseja el bàsquet Pia (99-78)

els de raúl Jodra 
s’emporten el derbi 
del Vallès amb 
una superioritat 
aclaparadora

  Albert san Andrés

paciència i trobar el millor llança-
ment, per acabar jugant al que més 
ens interessava i tot i que el rival ho 
ha intentat, hem estat molt sòlids”.

El CB Castellar retorna un dia 
després a la sisena posició del grup 
2 de Copa i tanca una gran primera 
volta. És un dels equips revelació de 
la lliga, juntament amb el fins ara im-
batut Ripollet, que va caure per 105 a 
109 contra l’Alpicat.

La propera jornada, l’equip visita 
el Cantaires de Tortosa, als que van su-
perar a la primera volta per 80 a 61. 

Els locals reaccionaven amb quatre 
triples més i se sobreposaven a les ex-
pulsions d’Àlex Hernández per una in-
tencionada i una tècnica –molt qües-
tionable- i Ferran Bernadí per cinc 
personals. Als últims 10 minuts s’ar-
ribava amb 15 punts de renda (75-60).

L’últim quart era de mer tràmit, 
en què els castellarencs es dedicaven 
a fer el seu joc, davant una Pia desga-
vellada que llançava la tovallola. Els 
castellarencs anotaven quatre triples 
més de la mà de Joelvin Cabrera (2), 
Navarro i Germà. Amb un total de 16 

triples, quatre a cada quart, Cabrera 
tancava el partit amb un triple magis-
tral sobre la botzina que deixava el re-
sultat final en 99-78.

El tècnic castellarenc va explicar 
a L’Actual que “hem començat amb 
dubtes després de venir de la setma-
na que veníem. Ens hem precipitat 
una mica en algunes accions, però 
hem sabut prendre el pols del par-
tit”. Jodra fa una lectura molt positi-
va del partit i remarca que “hem tin-
gut la capacitat d’estar tranquils, 
de recuperar el nostre joc, de tenir 

Jordi navarro va tornar a ser un dels millors del seu equip, ja que va ser el màxim anotador amb 19 punts i es va mostrar implacable en el rebot defensiu. || a. san andrés
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L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va aconseguir 
una victòria brillant a domicili contra el Futsal 
Rosario Central, un rival directe en la lluita per 
evitar el descens i al qual va superar per 3-4 a 
18 segons del final amb un gol de Quim Juncosa.

Amb aquesta ja són vuit les jornades con-
secutives que l’equip resta imbatut, amb un 
total de quatre victòries i quatre empats i des 
del 27 d’octubre, l’equip taronja no sap el que 
és caure en lliga. Ho va fer per la mínima con-
tra el Casserres per 5-4, i va tancar una ratxa 
de quatre derrotes consecutives les primeres 
quatre jornades de la temporada. Després de 
la victòria contra el Nou Escorial, la dosi de 

moral obtinguda pels homes de Martínez no 
ha baixat i sumen la segona victòria consecu-
tiva contra un rival que també lluita per evitar 
les places de descens.

“Aquest partit demostra la bona dinà-
mica i la bona sensació de l’equip. Fa vuit jor-
nades que no perdem i el que abans amb una 
mala dinàmica no entrava res, ara la gent 
té molta confiança, i això fa que totes les si-
tuacions acabin caient de la nostra banda 
per sumar punts” va explicar el tècnic Darío 
Martínez. Amb la victòria, l’FS Castellar obté 
la millor posició d’aquesta temporada, a un par-
tit de tancar la primera volta.  || a.san andrés

Diversos membres de DimensiON3 Club Tri-
atló van assistir el dissabte 19 de gener a la 32a 
Cursa Popular de Polinyà. Una cursa carac-
terística per un desnivell continu i perquè el 
90% del recorregut transcorre per pista fo-
restal. El dia clar i força calorós per l’època 
va acompanyar els 450 participants que van 
completar els 10 km.

L’atleta groc Nico Madrid (43,15) va ser 
el millor, i els seus companys Andreu i Marta 
de Juan, Eva Rodríguez, Grecia Da Trindade 
i Albert Alegret també van aconseguir bones 
marques a la prova.

D’altres triatletes del club van optar per 

competir el diumenge al 9è Duatló de Grano-
llers Circuit de Barcelona, una prova marca-
da per la pluja i les baixes temperatures, però 
que no va impedir la participació de Quim Co-
oper (1:07,50) i Juanlu Ojeda (1:12,39).

D’altra banda, des del club es recorda 
que el 10 de febrer que ve se celebra a les pis-
tes d’Atletisme, el 3r Duatló de carretera de 
Castellar del Vallès, una prova propicia pels 
qui vulguin debutar en un duatló de carrete-
ra. Es pot trobar més informació del duatló i 
fer les inscripcions a la pàgina web: www.di-
mensiontri.com i a les xarxes socials: @di-
mensionclubtriatlo.  || redacció

Victòria de l’fs castellar per 
començar a somiar (3-4)

el dimension3 és present a
Polinyà i Granollers 

els jugadors de l’Fs Castellar celebren la victòria a Barcelona. || cedida els atletes del DimensiOn3 a la Cursa popular de polinyà. || cedida

FUTBOL sALA | diVisió d’Honor ATLeTIsMe | dimension3

Jan Casamada i paola Clermont a Caldes de Malavella. || cedida

ATLeTIsMe | c.a.c.

Casamada 
guanya el cros 
de Malavella

Jan Casamada (13,30) va imposar-se 
diumenge passat al cros de Malavella, 
disputat a la localitat gironina de Cal-
des de Malavella. L’atleta del club verd 
va guanyar en categoria cadet (sub-16), 
en què també van participar Lluís Gar-
cia (19,27) en onzena posició i Àlex Fer-

nández (25,10) en quinzena. Paola Cler-
mont (13,23) es quedava a les portes del 
podi a  la mateixa categoria, amb Júlia 
Giba (14,55) a la sisena plaça.

Pel que fa als veterans, l’equip for-
mat per Xavi Planas (9è, 20,48), Xavi 
Estebanell (15è, 22,08), Dani Pinosa 
(19è, 23,22) i, d’altra banda, Chema 
Cañadas (9è, 20,16), Mohamed El Had-
dad (21è, 21,54) i Dani Castellanos (29è, 
22,39) va aconseguir una cinquena 
posició absoluta a la mateixa prova, 
al campionat de Catalunya M35-40, 
en què la UA Barberà va aconseguir 
la victòria.

D’altra banda, a la Llanera Trail, 
la cursa que es desenvolupa entre Sa-

badell, Castellar i Sentmenat, Ivan 
Castellanos va completar la mitja ma-
rató de 21 kilòmetres i 500 metres de 
desnivell positiu en 1:42,37, va acabar 
11è de la general i 9è en categoria sèni-
or. David Jaén va participar a la mara-
tó de 43 quilòmetres amb 1450 m de 
desnivell positiu, va aturar el crono en 
3:59,44 i va acabar 8è de la general i 5è 
en veterans.

En pista coberta a Sabadell, Lluís 
Toledo va arribar a l’1,93 en alçada, mar-
cant un nou rècord del club i va supe-
rar els 1,92 m en possessió de Guillem 
Arderius des del 2013. A més, ha asso-
lit la mínima per al proper campionat 
d’Espanya.  ||  a.s.a.
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Dani pedrosa amb la Honda CR500 fabricada per DeUs en exclusiva per a ell. || red Bull

els integrants de l’equip masculí de l’Fs Castellar de vòlei. || cedida

VÒLeI | fs casteLLar

Els sèniors tanquen 
la primera volta amb 
diferents sensacions

Els equips sèniors de vòlei de l’FS Castellar tanquen la primera 
fase de la lliga amb sensacions molt diferents. Mentre l’equip 
masculí de Nieves Torrico acaba en segona posició i  jugarà la 
promoció d’ascens a Primera Catalana, el femení de Raúl Gál-
vez jugarà la segona fase per evitar el descens de categoria en 
acabar en setena plaça.

Aquest cap de setmana, les de Gálvez es veien superades 
per 1 a 3 (16-25/23-25/29-27/16-25 ) al Puigverd contra el Torre 
de Claramunt CV, i va acabar amb dues victòries i 12 derrotes.

El masculí va superar per 1 a 3 (19-25/19-25/25-20/19-25) a 
domicili el CV Avinyó i tanca la fase a un punt del líder i com a la 
millor defensa de la lliga i el segon millor atac.  ||  a. san andrés

matadepera - masnou 1-3
can parellada - sabadellenca 2-4
gramanet - les franqueses suspés
sabadell B - cardedeu 2-1
Juan xxiii - parets 0-2
Ue Castellar - Vic Riuprimer 1-1
Berga - ripollet 0-0
sallent - caldes montbui 1-3
roda de ter - Joanenc 0-2

geieg - arenys de munt 1-2
lloret - Bigues i riells 5-2
ripoll - Jonquerenc 3-2
Vic - sentmenat 3-1
HC Castellar - Cp Roda suspés
tordera - Voltregà 3-9
cassanenc - arenys de mar 4-2
palafrugell - tona 2-11

nou escorial - alheña 5-7
olesa - casserres 4-0
s. Joan d. - floresta B 7-3
castellbisbal - monistrol 8-4
R. Central - Fs Castellar 3-4
eixample - sants 2-4
gavà B - rocafort 0-3

FUTBOL FUTBOL sALA BÀsQUeT HOQUeI pATIns
2a cataLana · GruP iV · J18 diVisió d’Honor · GruP ii · J12 coPa  cataLunYa· GruP 2 · J13 1a cataLana · GruP a · J16

ce Berga  37  18  10  7 1
uda gramanet  33  17  10  3  4
cf Parets  33  18  9  6  3
fc Joanenc  32  18  9  5  4
ce sabadell b  31  18  9  4  5
Vic-riuprimer rfc 29  18  8  5  5
cd masnou 29 18  8  5  5
cf caldes montbui  28  18  8  4  6
cf ripollet 28  18  7  7  4
fc cardedeu  26  18  7  5  6
cf Les franqueses  26  17  8  2  7
ce sallent 22  18  6  4  8
Ue Castellar  22  18  6  4  8
ue sabadellenca  19  18  5  4  9
cd can Parellada 18  18  5  3  10
fc matadepera  17  18  4  5  9
cs Juan xxiii 8 18 2 2 14
ce roda de ter 6 18 1 3 14

fs Bosco rocafort 27 12 8 3 1
fs olesa 26 12 8 2 2
s Joan despí cfs 23 12 7 2 3
ap nou escorial 22 12 7 1 4
alheña ce 22 12 7 1 4
sants futsal 20 12 6 2 4
fs casserres 19 12 6 1 5
Fs Castellar 16 12 4 4 4
fs castellbisbal 15 12 5 0 7
monistrol fs 13 12 4 1 7
f rosario central 13 12 4 1 7
ccr gavà B 10 12 3 1 8
cfs eixample 9 12 2 3 7
olímpic floresta B 6 12 2 0 10

cB ripollet  13 12 0
Badalonès  13 10 3
cB alpicat  13 10 3
maristes ademar  13 8 5
cB santa coloma  13 8 4
CB Castellar  13 6 7
Bàsquet sitges  13 6 7
aese  13 5 8
Bàsquet pia sabadell   13 5 8
la salle reus ploms  13 5 8
cB cantaires tortosa 13 4 9
círcol cotonificio  13 4 9
Bàsquet molins  13 4 9
ue sant cugat  13 4 9

CLAssIFICACIó  pJ pG ppCLAssIFICACIó pT pJ pG pe pp CLAssIFICACIó pT pJ pG pe pp CLAssIFICACIó pT pJ pG pe pp

cp Voltregà 43 16 14 1 1
fd cassanenc 32 16 10 2 4
Hp tona 31 16 10 1 5
cp roda 30 15 10 0 5
Hc sentmenat 30 16 9 3 4
cp Jonquerenc 29 16 9 2 5
ce arenys de m. 28 16 8 4 4
Hc ripoll 27 16 8 3 5
cH lloret 24 16 7 3 6
cHp Bigues i riells 21 16 6 3 7
cH palafrugell 19 16 5 4 7
cp Vic 17 16 5 2 9
geieg 16 16 4 4 8
cH arenys de mar 14 16 4 2 10
cp tordera 3 16 1 0 15
HC Castellar 0 15 0 0 15

sant cugat - aese 65-53
sitges - santa coloma 74-65
cotonificio - Badalonès 54-82
cantaires - reus ploms 85-79
CB Castellar - pia sabadell 99-78
ripollet - alpicat 105-109
molins - ademar 68-79

MOTOR | motoGP

El documental de Pedrosa, 
“El silencio del Samurai”, 
gratis a la web de Red Bull
La retirada de la competició de Dani Pedrosa ens ha deixat moltes reco-
pilacions, biografies i reportatges dels anys del castellarenc al màxim 
nivell. L’última de les novetats ha estat el documental El silencio del 
Samurai, dirigit per Santi Baró i produït per Red Bull Media House.

El curt de 32 minuts de durada repassa la trajectòria en compe-
tició del pilot i inclou la visió d’ell des del punt de vista del seu excom-
pany Marc Márquez, Alberto Puig, Sete Gibernau o el seu fisioterapeu-
ta, Juan Martínez, entre d’altres. Després d’estrenar-se al desembre, 
ara ja està disponible de manera gratuïta a la pàgina web www.redbull.
com.  ||  a. san andrés

FUTBOL (Ue Castellar)

DIssABTe 26 GeneR
Joan Cortiella-Can serrador
09:00   infantil B – ripollet cf
10:30     prebenjamí a – pB r. llorens 
10:30     Benjamí d – can rull rt  
11:30     aleví c – cercle sabadellès 
11:30     infantil a fem – m.lanzarote
13:30     cadet a – san lorenzo ud 
15:30     Juvenil fem – sant Jordi ce
18:00     Juvenil a – santa perpètua

partits a fora
09:00  mirasol Baco unió -  aleví d 
09:45    c. sabadellès -  Benjamí c 
10:00    cerdanyola -  cadet c 
11:00    tibidabo tr -  prebenjamí B 
12:00    ef Barberà -  Benjamí e 
12:00    roureda Vdf -  aleví a 
13:00    la romànica cf -  infantil c 
13:15    sabadell nord -  aleví e 
15:45    sabadell nord -  cadet B 

DIUMenGe 27 GeneR
Joan Cortiella-Can serrador
09:30   aleví B – Badia del Vallès cd
09:30   aleví f – tibidabo tr
11:00     escola – olímpic can fatjó 
11:00     aleví H – les franqueses cf 
12:00    Benjamí B – sabadell fc 
13:30     infantil d – pB r. llorens

partits a fora
09:00    mercantil ce - aleví d
10:00   ripollet cf -  Benjamí a 
10:00    manlleu aec -  infantil a 
10:30    sant cugat -  infantil B fem 
11:45    ef sabadell -  Juvenil B 
12:00    caldes montbui -  amateur

AGenDA
deL 25 aL 31 de Gener

BÀsQUeT (CB Castellar)

DIssABTe 26 GeneR
pavelló puigverd
09:00     
mini  – cB sant pere
16:30     cadet  – cB Viladecavalls

partits a fora
10:30    ce Vilatorrada -  preinfantil 
10:30    uB mir -  premini fem
12:00    sfèric terrassa -  premini 
16:00    s. sud cn 
sabadell -  sènior B 
16:00    cB maristes 
rubí -  Júnior fem

DIUMenGe 27 GeneR
partits a fora
11:00    cn terrassa -  infantil 

FUTsAL (Fs Castellar)

DIssABTe 26 GeneR
pavelló Joaquim Blume 
15:45     benjamí b – can cuyas
17:15     sènior a –  castellbisbal fs

partits a fora
11:30   ripollet fs -  Prebenjamí a
13:00   badalonès ae - infantil a
16:25   cn caldes -  Prebenjamí b
16:30   cfs montcada -  sènior b
18:30   molins 99 cfs -  Juvenil a

DIssABTe 26 GeneR
pavelló Joaquim Blume 
13:00   Juvenil b – asm catalonia
15:45   aleví a – montmeló ae
17:30   cadet a –  natació sabadell

partits a fora
11:30   cn caldes fs -  cadet b
16:00   santa coloma -  benjamí a

HOQUeI (HC Castellar)

DIVenDRes 25 GeneR
partits a fora
22:00  Hc sentmenat - sènior 1 cat

DIssABTe 26 GeneR
pavelló Dani pedrosa
16:00    Prebenjamí a – olesa cP
17:00   Juvenil b – mollet Hc
18:30    infantil – Hc Palau
19:30    benjamí – cHP sant feliu

partits a fora
16:30   cP roda -  Prebenjamí b 
18:00   c. La sagrera -  Juvenil a

DIUMenGe 27 GeneR
partits a fora
10:30  cP Voltregà -  iniciació a 
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‘el regreso de Mary pop-
pins’ a l’Auditori Miquel 
pont, dissabte i diumenge
ztla pel·lícula familiar d’aquest 
cap de setmana organitzada per 
l’ajuntament i que es podrà veure 
a l’auditori municipal miquel pont, 

dissabte a les 18 h i diumenge a les 
16.30 h, és  ‘‘el regreso de mary 
poppins’, de rob marshall. a mig 
camí entre la pel·lícula d’animació 
i la ficció, torna el clàssic que ja ens 
va atrapar fa 55 anys. 

Comença la temporada de la 
tòfona i al programa ‘Quins 
fogons’ ho aprofiten!

aquesta setmana, les noies de 
‘quins fogons’ ens ensenyen a pre-
parar un ou escumat (anomenat 

“poché” en francès) i l’acompanyen 
amb carxofa, foie i tòfona, ara que 
som en plena temporada d’aquest 
bolet. no us perdeu la recepta, que 
ja podeu veure al facebook de ‘quins 
fogons’, al web de lactual.cat i al 
canal de Youtube del setmanari. 

Dilluns 28, a les 19 hores, la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador acull una conferèn-
cia titulada “Les ruptures de l’any 39 
a escala local. El cas de Castellar del 
Vallès”, que anirà a càrrec de l’histo-
riador castellarenc Ernest Gallart. 
L’acte està organitzat conjuntament 
per l’Arxiu Municipal i la Biblioteca 
Municipal Antoni Tort. 

Ja a l’article “Quan les tropes de 
Franco van entrar a Castellar”, publi-
cat a L’Actual número 274 (del 24 al 30 
de gener de 2014, p. 6-7), Gallart par-
lava d’aquest període, amb l’entrada 
de les tropes franquistes. Aleshores, 
Catalunya patia el trencament de les 
dinàmiques polítiques, socials i eco-
nòmiques que hi havia hagut durant 
el període republicà. A partir del 39, 
s’hi instal·lava un règim polític tota-
litari i es construïa un estat amb una 
visió territorial simètrica, es repre-
nia la moral tradicional i s’implan-
tava un model econòmic autàrquic.  

Finalitzada la recerca, ara es 
donaran a conèixer els resultats, 
centrats en el cas de Castellar del 
Vallès. L’espai temporal de la recer-
ca comença el desembre de 1938, un 
cop començada l’ofensiva franquista 
sobre Catalunya, i finalitza durant el 
mes de febrer de 1939, quan arren-

ca la primera Gestora Municipal de 
Castellar del Vallès. El llenguatge de 
la xerrada no serà extremadament 
tècnic, si bé el nivell d’aprofundiment 
és mitjà, amb un clar caràcter divul-
gatiu i científic. 

Concretament, es parlarà de 
quan, al desembre del 1938, comen-
çava l’ofensiva final de l’exèrcit fran-
quista sobre Catalunya. El trenca-
ment del front republicà a Seròs 
va suposar l’avanç inexorable, que 
l’exèrcit republicà no va poder atu-
rar. La progressió acabaria el 12 de 
febrer a la frontera francesa. Les res-
tes dels exèrcits de l’Est i de l’Ebre i 
milers de civils, sota un desconcert 
generalitzat, intentaven no ser cap-

Vers l’any 1939 a castellar del Vallès
L’historiador ernest 
Gallart oferirà una 
xerrada, dilluns 28, 
a la sala d’actes 
d’el mirador

  Marina Antúnez

formacions contradictòries i tenien 
una intenció ben diferent en funció 
del bàndol que les difonia. 

El fenomen dels emboscats 
es va intensificar amb estratègies 
d’ocultació en el propi casc urbà: 
cases particulars, mines d’aigua, o bé 
a l’entorn de Sant Llorenç. El nombre 
de desercions durant aquests mesos, 
a finals del 1938, es va intensificar i els 
enquadrats locals van aprofitar per 
amagar-se a casa i esperar el desen-
llaç final de la Guerra Civil. 

A partir del 24 de gener comen-
ça un èxode col·lectiu. Els soldats que 
havien estat destacats a Castellar 
del Vallès i els treballadors de la fà-
brica de material de guerra del SAF-
16 emprenen el camí cap a la fronte-
ra. Paral·lelament, una trentena de 
famílies i persones soles, sobretot 
homes, marxaran de Castellar en 
direcció a França.   

El 26 de gener de 1939, una avan-
çada de l’exèrcit nacionalista, de la 
División Legionaria Flechas Azules, 
arriba a Castellar i pren possessió de 
l’ajuntament hissant la bandera ro-
jigualda. Però no serà fins dos dies 
més tard, el dia 28, quan es produ-
irà l’entrada solemne de les tropes 
nacionals, que van ser rebudes per 
alguns grups de castellarencs que 
els esperaven. 

A partir d’aquest moment, s’in-
tentarà esborrar l’etapa republicana 
i tornar a la quotidianitat local, amb 
l’intent de proveir la població de que-
viures després del període d’escas-
setat. Es va iniciar el canvi de mo-
neda, ja que fins aleshores tothom 
tenia republicana, es va reprendre la 
pràctica religiosa i es va instaurar un 
nou ordre polític. Comença una nova 
etapa política, social i econòmica a 
Castellar del Vallès i a tot el país. 

turats i passar, per l’est i nord de Ca-
talunya, al país veí. 

a castellar del vallès

A Castellar, la situació a finals de 
gener del 1939 era força complexa. 
Molts joves no hi eren, fruit de la mo-
bilització, d’altres s’havien amagat a 
les llars o bé romanien ocults als bos-
cos i muntanyes properes. Alguns 
homes adults els havien acompa-
nyat o feien tasques de fortificació. 
Els centres laborals seguien tancats 
per manca de personal, de matèries 
primeres i de fluid elèctric. Les esco-
les no havien pogut reprendre el curs 
a causa de l’absència de mestres i la 
incertesa de la situació. 

Els comerços, desproveïts de 
productes, seguien amb les portes 
tancades i el transport públic estava 
aturat. En aquest sentit, la mobilitat 
s’havia reduït a l’imprescindible i la 
gent restava a casa. 

Les notícies eren cada cop més 
escasses. La premsa escrita tenia di-
ficultats per arribar a la població. A 
Castellar, el mitjà local era La Farga, 
que va deixar de publicar-se el 29 
d’abril de 1938, i que va deixar els cas-
tellarencs sense notícies de primera 
mà sobre la situació de la guerra i la 
reraguarda a la vila.  La ràdio, -Radio 
Nacional de España-  s’escoltava poc 
perquè molts aparells havien estat 
requisats. El que s’emetia oferia in-

Desfilada de falangistes pel carrer Major de Castellar a principis dels anys 40. || arxiu Jordi garròs
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ulunka Teatro va dei-
xar sense paraules el 
públic que va aplaudir 
la proposta Solitudes a 
l’Auditori Municipal, 

aquest dissabte. La companyia basca 
s’arrisca de nou, sota la batuta d’Iña-
ki Rikarte, amb una obra sense text - 
també se’n va sortir amb un projec-
te anterior titulat André y Dorine -. 
Un cop paït el muntatge, trobem en-
certats i merescuts els Premis Max 
2018 que se li han concedit, un com 
a millor espectacle de teatre i l’altre 
com a millor composició (música ori-
ginal de Luís Miguel Cobos). La difi-
cultat afegida de proposar una obra 
que no utilitza la paraula en cap mo-
ment posa de relleu la voluntat d’ar-
ribar al cor de tothom utilitzant al-
tres camins.

Solitudes és teatre de màsca-
res, un gènere que al nostre país no 
és habitual en el teatre per a adults. 

Kulunka Teatro dona 
vida a les màscares

K
Crònica

muntatge: Kulunka Teatro

títol: ‘solitudes’

intèrprets: Garbiñe Insausti, José 
Dault i edu Cárcamo

lloc: Auditori Municipal

Hora: 20.30 h

dia: 19 de gener

Aquestes màscares, sobre la pell de 
tres magnífics actors com són Gar-
biñe Insausti (que també és la creado-
ra de les màscares), José Dault i Edu 
Cárcamo, expliquen la història d’un 
ancià que té com a principal il·lusió 
jugar a les cartes amb la seva dona. 
Quan ella mor sobtadament, l’ancià es 
queda sense l’altra meitat per seguir 
jugant. El seu fill i la seva neta inten-
taran atendre l’ancià, i ell intentarà 
reclamar aquesta voluntat de seguir 
jugant la partida de cartes, però no 
s’entendran. El que l’ancià demana és 
una companyia per jugar a les cartes 
i, d’esma, sortirà al carrer a buscar-la. 
L’única companya que acabarà fent-
li de contrincant de partida serà una 
prostituta. Quan el fill descobreix la 
prostituta a casa de l’avi, s’esdevin-
dran tota una sèrie de conseqüènci-
es que ja no tindran marxa enrere. 

L’obra està plena de metàfo-
res, i cada el element que intervé a 
l’escenari és important. La música 
és un element sense dubte essencial 
per acabar d’entendre l’obra. Això sí, 
Kulunka Teatro defuig dels dramatis-
mes, no ha volgut fer en cap moment 
una obra trista, encara que en el fons 
parla del que suposa fer-se vell, que-
dar-se sol. Però en comptes de recre-
ar-se en aquesta inevitable realitat, 
per explicar la història de l’ancià es-
culls elements humorístics, que en al-
guns moments s’assemblen a petits 
gags i diàlegs trets de l’absurd, i que 
fan riure l’audiència, i fan sentir-la 
còmplice dels personatges. 

Un cop vist el muntage Solitudes, 
l’espectador pot veure’s reflectit en 
primera persona en aquell ancià que 
ha viscut durant una estona a l’esce-
nari. Justament, aquest és el gran lle-
gat que ens regala l’obra, quan s’aca-
ba. Que no arriba a cap final, perquè 
el final el seguim portant nosaltres a 
sobre, mentre els anys passen, i ens 
fem vells, i a vegades ens imaginem 
com serem.  || marina antÚneZMoment de ‘solitudes’, de Kulunka Teatro. || cedida

La Filmoxarxa és una iniciativa de l’Institut Català d’Empreses 
Culturals. El seu catàleg fílmic inclou cinema europeu inèdit a Ca-
talunya procedent de distribuïdores independents, o títols euro-
peus i internacionals que es consideren d’interès cultural o artís-
tic i que no tenen distribució comercial. A aquestes pel·lícules s’hi 
afegeixen els Bàsics del Cinema Català, restaurats per la Filmoteca 
de Catalunya, i també alguns documentals proposats per l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En una prime-
ra fase, una vintena de cineblubs de tot Catalunya s’han adherit a 
aquest engrescador projecte.

El Club Cinema Castellar Vallès projectarà, aquest divendres 
25, a les 21 hores, la primera pel·lícula inclosa al catàleg de la Filmo-
xarxa. Aquesta és una iniciaviva liderada per la Filmoteca de Ca-
talunya i gestionada per la Federació Catalana de Cineclubs, amb 
la intenció de fomentar el cinema europeu i català a través d’una 
xarxa de sales d’arreu del territori. 

El primer títol escollit pel cineclub és Sameblod (Sami Blood), 
guardonada amb el Premi LUX 2017 del Parlament Europeu i també 
guanyadora el 2018 de quatre premis Guldbagge atorgats per l’aca-
dèmia de cinema sueca. 

La història de Sameblod se situa a la dècada dels anys 30, quan 
una criadora de rens del poble lapó somnia amb una altra vida i em-
prèn un camí ple d’obstacles i de situacions de discriminació i ra-
cisme. El film és l’òpera prima de la cineasta d’origen sami Aman-
da Kernell i promou la reflexió sobre la identitat en un context 
històric dur, una història que ha seduït festivals d’arreu del món.

El segon film de la Filmoxarxa programat pel cineclub de 
Castellar per aquest trimestre és el títol del sabadellenc Llorenç 
Llobet-Gràcia Vida en sombras, una pel·lícula de l’any 1948 que va 
comptar, en el seu moment, amb els actors protagonistes Fernan-
do Fernán Gómez i María Dolores Pradera. Es projectarà el 28 de 
març, a les 20 hores. 

El cineclub ha renovat la pàgina web de l’entitat, que ha estat 
creada i programada per l’empresa Omitsis. La programació ci-
nematogràfica del trimestre ja es pot consultar a www.clubcine-
macastellar.com. S’inclouen títols com Entre dos aguas; El orden 
divino; Ouaga Girls; 2001, una odisea del espacio; Alma Mater; Petra; 
Vida en sombras i El reportero de Berlín, entre d’altres. 

D’altra banda, el cineclub també va iniciar, el cap de setma-
na passat, les projeccions del Cicle Gaudí que impulsa l’Acadèmia 
del Cinema Català. La pel·lícula que es va projectar va ser El fo-
tógrafo de Mauthausen i va comptar amb 200 espectadors, tot un 
èxit d’assistència. 

Pel que fa al BRAM, tot i que l’entitat encara no pot avançar 
els detalls de les pel·lícules programades enguany, sí que ha con-
firmat les dates de la Mostra de Cinema de Castellar, del del 7 al 
17 de març. ||redacció

s’inicien les pel·lícules 
de la filmoxarxa

CCCV | noVetats

el club cinema castellar projecta diversos 
films inclosos a la iniciativa de l’icec
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el castellarenc ha 
estrenat la renovada 
sala d’exposicions 
d’el mirador amb 
‘sèries 2015-2018’

el número 59 de la revista tracta temes 
com el feminisme i l’exili, entre d’altres

No era un divendres qualsevol. L’ar-
tista castellarenc Esteve Prat trepit-
java fort. Va tornar a casa amb força 
i empenta per inaugurar la renova-
da Sala d’Exposicions d’El Mirador 
amb la mostra pictòrica “Sèries 2015-
2018”. Feia gairebé una dècada que 
no exposava a Castellar. El nou punt 
de trobada artístic de la vila es va 
omplir a poc a poc de veïns i veïnes 
encuriosits, artistes castellarencs 
com Pepa Beotas, que volien fer-li 
costat, un grup d’alumnes de pintu-
ra de Prat, i representants instituci-

pInTURA | exPosició

onals de l’Ajuntament.
Tal com va explicar l’alcalde, Ig-

nasi Giménez, durant la inauguració, 
la mostra ens revela un Esteve Prat 
“rejovenit”, amb una “obra sorpre-
nent” que convida a “redescobrir 
les noves facetes” de l’artista. Un 
procés emocional i emocionant. En 
aquest sentit, Giménez va reconèixer 
que Castellar tenia un deute “amb un 
dels artistes més rellevants del mu-
nicipi”, que darrerament ha portat 
la seva obra arreu del país. D’alguna 
manera l’exposició reivindica la figura 
d’aquest creador en constant evolució.

De fet, el mateix Prat va asse-
gurar que ha gaudit molt preparant 
aquesta mostra, que aplega una cin-
quantena d’obres. “És la feina de qua-
tre anys: entre el 2015 i el 2018”, va 
dir. Després d’un període de sequera 
creativa, el castellarenc va reprendre 
els pinzells per elaborar una sèrie de 
bodegons, de natures mortes. “Va 
ser un canvi de xip de tot allò que 

el pintor esteve prat, amb algunes de les seves alumnesi l’alcalde en la inauguració de l’exposició a la nova sala d’el Mirador. || f. muñoz

portada de ‘plaça Vella’ || cedida

CeCAH | reVista

‘Plaça Vella’ per 
entendre el present

havia fet anteriorment. A partir 
d’aquests bodegons vaig incorpo-
rar tècniques noves que no havia 
utilitzat mai, com estampacions, 
reserves i grattage”, va detallar.

“Quan vaig tenir aquesta sèrie 
feta, em van venir ganes de fer coses 
molt grans i canviar de temàtica, i 
vaig triar la figura humana. D’aquí 
va sorgir la sèrie 16-17, que són pin-
tures grans, algunes de tres metres. 
Em va deixar esgotat perquè porta 
molta feina. Després vaig continuar 
amb la figura, però de mida més pe-
tita”, va afegir. L’Esteve Prat del 2018, 
però, ha apostat per la incorporació 
de textures, d’altres tècniques “com 
el full d’or; són pintures abstractes, 
també a partir de figures. De mo-
ment, encara estic en forma”, va dir.

“Sèries 2015-2018” es podrà vi-
sitar a la Sala d’Exposicions d’El Mi-
rador fins a l’1 de febrer, de dilluns a 
divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.  
|| rocío gómez 

redescobriment de l’obra 
del pintor esteve Prat

El Centre d’Estudis de Castellar 
- Arxiu d’Història ha publicat el 
número 59 de Plaça Vella (desem-
bre, 2018), una publicació anual 
que sempre ha tingut presència 
al poble. S’hi tracten temes sobre 
història local. 

En la present edició, s’hi 
aprecia una voluntat d’establir 
una correspondència amb l’actua-
litat, amb la intenció de recuperar 
el passat per entendre el present.  
En aquest sentit, el número 59 de 
‘Plaça Vella’ tracta temes com el 
feminisme, l’abús del poder judi-
cial, la dissidència , l’exili i la lluita 
per les llibertats. La història local 
queda recollida en aquest número 
a través de cinc personatges prin-
cipals i dos de secundaris. 

Hi ha un article escrit per 
Roger Rocavert sobre el discurs 
que Aurora Bertrana va fer als 
Jocs Florals clandestins celebrats 
a Can Juliana, la masia de Joan 
Arús,  l’any 1967. Aquest  és un pe-
ríode de persecució de la llengua 
catalana i Bertrana va fer un dis-
curs contundent.  També es fa una 
aproximació biogràfica a Bertrana 
a càrrec de Xavier Carmaniu, i un 
article titulat “Aurora Bertrana: un 
sol cultural i feminista a Castellar 
del Vallès”, de Sílvia Nicolás. Se-
guint el mateix fil temàtic, Eulà-
lia Sagrera publica “Els Jocs Flo-
rals, una tradició que ve de lluny”, 
i Antoni Seguí,  “Els Jocs Florals 
clandestins”. 

També resulta interessant 
i d’actualitat l’article de Gemma 
Perich sobre la història de Violant 
Carnera, Jerònima Muntada  i Eu-
làlia Oliveres, tres dones que, l’any 
1619, van ser acusades de bruixeria 
i assassinades pel poder patriarcal. 
Van patir tortura, infàmia i presó, 
denunciades pels homes. L’article 
es titula “400 anys del procés de 

bruixeria al Vallès: una aproxima-
ció històrica al cas de tres dones 
castellarenques condemnades”. 

A la ‘Lectura de poemes’ de 
la revista s’ha inclòs “Catalunya 
(englantina en dos temps)” i “Tot 
esperant els bàrbars”, de Miquel 
Desclot; “Quan Tarragona tingué”, 
d’Òscar Rocabert, i una versió lliu-
re del sonet número 18 de Shakes-
peare seguit d’un breu afegitó de 
quatre versos, de Joan Sellent. 

Un altre tema destacat del 
darrer ‘Plaça Vella’ es titula “Els 
escenaris castellarencs de Joan 
Oliver - Pere Quart”, d’Anton Car-
bonell. Parla de “la presència de 
Joan Oliver al nostre poble, so-
bretot, de la infantesa i joventut 
viscudes a Ca n’Oliver i, després, 
també a Can Borrell i, ja casat, 
al Castell de Castellar, durant 
la Guerra Civil”, diu Carbonell.  

L’article endreça tota la re-
cerca feta per l’Arxiu d’història de 
Sabadell i posa de relleu la impor-
tància que tenia per Joan Oliver el 
paisatge vallesà.  “Ell sempre va  
reivindicar la seva  nissaga page-
sa”, diu Carbonell.  ||  m. antúnez
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enganxats al ball del country

Per a alguns, el tercer dissabte de cada 
mes és per treure a lluir el barret de 
vaquer. I per ballar. A cada trobada 
de country de la Sala Blava hi ha, si 
fa no fa, una setantena de persones, 
moltes provinents de municipis prò-
xims com Sabadell, Caldes, Sentme-
nat o Terrassa. Hi van pel bon ambi-
ent, les amistats que s’hi fan i perquè 
estan enganxats a moure els malucs 
com es fa a tota hora a molts poblets 
rurals de l’altra banda de l’Atlàntic, al 
sud dels Estats Units. Peu dret enda-
vant, punta, peu dret endarrera i mitja 
volta a l’esquerra. L’Alfons endreça 
quatre o cinc rengleres de balladors 
en paral·lel. Des de dalt de l’escenari 
orquestra els passos de ball, copiats 
amb concentració i entusiasme. Ve 
des de Barcelona i és un dels dos pro-
fessors que dimecres i dijous ensenya 
country. Alguns ja n’havien ballat, d’al-

tres n’han hagut d’aprendre des de 
zero. “Aquí es fa, sobretot, ball en 
línia, ‘line dance’. Es mou tot el cos 
i es pot ballar amb diferents tipus 
de música. Fins i tot, amb tango o 
salsa!”, comenta.

La devoció pel country va moti-
var Núria Conesa a recórrer carre-
teres quilomètriques, allargassades 
entre gasolineres isolades i ranxos 
on es caldeja vida social. Té 70 anys i 
va aprofitar les vacances de Setma-
na Santa per estar uns quinze dies a 
Texas. Cada nit sortia a ballar, i fins i 
tot algunes tardes : “M’ho vaig pas-
sar fantàsticament. Allà poden fer 
100 quilòmetres per anar a ballar 
els diumenges. Ho fan a locals molt 
grans, i sempre hi ha algun cantant 
en directe”.

La Núria recorda quan va des-
cobrir aquest estil de ball, quinze anys 
enrere: “Se’m va obrir un món”. La 
Montse Comelles, de 63 anys, també 
va viure el naixement del country a 

La sala Blava de l’espai Tolrà acull, cada tercer diumenge de mes, una trobada country. || q. pascual

sALA BLAVA | baLL countrY

Castellar, i no s’ho va rumiar dues ve-
gades: “quan vaig saber que se’n feia, 
em va cridar l’atenció. I des d’aquell 
dia no ho he deixat”.

un exercici saludable

Per ballar country, cal paciència. Abans 
de posar en pràctica els balls, és neces-
sari aprendre tots els moviments. “Pri-
mer s’ensenyen els passos, i després 
s’hi posa la música”, recalca Manel 
Da Silva, l’organitzador de les troba-
des i de les classes de ball. Per domi-
nar aquesta modalitat, a més, cal con-
centració i coordinació. És per això que 
no només resulta una activitat molt 
divertida, sinó també molt saludable: 
“cada setmana aprenem un ball nou, 
i repassem els que hem fet. El temps 
passa volant”, diu la Montse. La Núria 
fa càlculs: “Ens sabem uns 500 o 600 
balls”. I el Manel encara va més enllà: 
“va molt bé perquè fas treballar el 
cap i els peus. De fet, els metges re-
comanen ballar country”. 

  Guillem plans

classe d’escriptura 
amb natàlia cerezo

La jove escriptora castellarenca 
Natàlia Cerezo, “que va ser alum-
na de FEDAC Castellar quan feia 
educació primària” segons apun-
ta la Rosa Maria Baró, mestra de 
FEDAC Castellar, va ser convida-
da a les classes de literatura de 4t 
d’ESO per presentar el recull de 
contes que acaba de publicar, A les 
ciutats amagades. 

Els alumnes van poder gau-
dir de la lectura en veu alta d’una 
de les seves narracions i també 
van estar molt atents a les moltes 
recomanacions de llibres d’altres 
autors que els va fer la Natàlia.

L’escriptora és una gran lec-
tora i va saber transmetre la seva 
passió per llegir. No només va voler 
parlar dels seus contes i de què 
li aporten la lectura i l’escriptu-
ra, sinó que es va interessar pels 
gustos dels joves de 4t d’ESO que 
l’escoltaven i els va recomanar 
novel·les interessants, “reculls 
de contes diversos i llibres de 
poesia que s’allunyen de les tí-

natàlia Cerezo, amb alumnes de 4rt d’esO de FeDAC Castellar. ||  cedida

L’escriptora castellarenca va parlar de 
la seva passió a alumnes de 4rt d’eso 

LITeRATURA | fedac

piques lectures pensades per 
a adolescents”. 

Ella considera que, en 
aquestes edats, ja poden afrontar 
la lectura dels clàssics i d’obres 
méscomplexes que els atrapa-
ran, els interpel·laran i els par-
laran, com tota bona literatura, 
d’ells mateixos.

Properament, l’il·lustrador 
Joan Mundet també visitarà l’es-
cola per fer un taller de còmic his-
tòric, com cada any. “Encara no 
hem acabat el projecte i tornarà 
més endavant a veure com han 
creat els còmics els alumnes”. 

De moment, Mundet va fer 
un dia una xerrada per explicar 
com es fa un còmic, i encara va 
tornar un altre matí per parlar 
individualment amb cada grup 
de treball i assessorar-los sobre 
les millores que podien introduir 
al còmic que havien començat a 
planificar “d’aquí uns dies  vin-
drà a veure els resultats finals”.  

  ||  redacció
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DesTAQUeM eXpOsICIOns

del 25 de gener al 3 de febrer de 2019

diVendReS 25
de 20 a 22 h - MúsICA
Música a la carta amb 
sebastià soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

20.30 h - pROJeCCIó
Documental Caminant pels Tatra, 
realitzat per Jesús Gómez
Local del cec
organització: centre excursionista 
castellar

21 h - CIneMA
sameblod (sami Blood)
auditori municipal
organització: cccV

diSSabte 26
11.30 h - JOCs
Racó 0-3 anys: 
“Juguem amb coixins divertits”
Ludoteca municipal Les 3 moreres
organització: Ludoteca municipal 
Les 3 moreres

de 17.30 a 19.30 h - pROpOsTA
Quinto solidari
escola de sant esteve
organització: amPa de l’escola 
sant esteve

18 h - CIneMA 
el regreso de Mary poppins
auditori municipal
organització: ajuntament

21.30 h - CIneMA
el regreso de Ben
auditori municipal
organització: ajuntament

22.30 h - BALL
nit de ball amb el Duet 
pentagrama
sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

diUmenGe 27
9 h - ACTe espORTIU
1r Canicross Terranova CnC 14 
Castellar del Vallès
Pistes d’atletisme
org.: terranova cnc 14 castellar

de 9.30 a 13.30 h - pROpOsTA
Donació de sang
Local del centre excursionista de 
castellar
organització: banc de sang i teixits

12 h -  pROpOsTA
entrega de premis del 
Concurs de pessebres
capella de montserrat
org.: Grup Pessebrista de castellar

16.30 h - CIneMA
el regreso de Mary poppins
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec de Rico Rico
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

19 h - CIneMA
el regreso de Ben
auditori municipal
organització: ajuntament

diLLUnS 28
de 17 a 20.30 h - pROpOsTA
Donació de sang
Local del cec
organització: banc de sang i teixits

19 h - XeRRADA
“Les ruptures de l’any 39 a es-
cala local. el cas de Castellar del 
Vallès”. A càrrec de l’historiador 
ernest Gallart
sala d’actes d’el mirador
organització: arxiu municipal de 
castellar i biblioteca municipal 
antoni tort

de 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa 
(iniciació i salsa social)
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

dimaRtS 29
19 h - pROpOsTA
ple municipal
ca l’alberola 
organització: ajuntament

20 h - pROpOsTA
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: The girl on the rain
Ludoteca municipal Les 3 moreres
organització: biblioteca municipal 
antoni tort

dimeCReS 30
9.30 h - pROpOsTA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del caP
organització: ajuntament i àrea 
bàsica de salut

20 h - XeRRADA
escola de pares i Mares: “educar els 
adolescents sense perdre la calma”
sala Lluís Valls areny d’el mirador
organització: ajuntament i Pec, 
amb la col·laboració de l’amPa de 
l’institut Puig de la creu

diJOUS 31
21.30 h - MúsICA
Jam session al Calissó
el calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

diVendReS 1
de 20 a 22 h - MúsICA
Música a la carta amb 
sebastià soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

21 h - CIneFÒRUM
Disobedience
auditori municipal
organitza: cccV

diSSabte 2
11.30 h - COnTes
Once Upon a Time: 
La foscor no em fa por
Ludoteca municipal
organització: Ludoteca municipal

20.30 h - MúsICA
step Up, amb Aupa Quartet
auditori municipal
organització: ajuntament

22.30 h - BALL
nit de ball amb el Duet Zenit
sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

diUmenGe 3
18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Cara
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.45 h - CIneMA
sobre ruedas
auditori municipal
organització: ajuntament

‘Caminant pels Tatra’, 
de Jesús Gómez
divendres 25  · 20.30 h · local cec

Jesús gómez presenta el documen-
tal ‘caminant pels tatra’ al local del 
centre excursionista de castellar, a 
les 20.30 h. és un reportatge visual 
de les jornades transcorregudes en 
un viatge a eslovàquia fet durant el 
mes d’agost de 2017, centrades en 
el grup muntanyós dels tatra, una 
serralada entre la frontera d’aquell 
país i polònia, que conforma el sec-
tor més alt dels càrpats. les dife-
rents etapes combinen senderisme, 
ascensions a fites emblemàtiques 
d’aquells mons i visites culturals.

“sèries 2015-2018” d’esteve prat
fins a l’1 de febrer, de dl. a dv. de 10 a 13 h i 
de 17 a 20 h. sala d’exposicions i espai sales 
d’el mirador
org.: esteve prat. Hi col·labora: ajuntament

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

“Trenquem reixes per la llibertat” 
exposició permanent
exterior de l’escola municipal d’adults

escultures de Josep Llinares
exposició permanent 
ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

FARMÀCIes De GUÀRDIA 
 
 
diVendres 25 peRMAnYeR
dissabte 26 CAsAnOVAs
diumenGe 27 YAnGÜeLA
diLLuns 28 CATALUnYA
dimarts 29 VILÀ
dimecres 30 eUROpA 
diJous 31 CAsAnOVAs
diVendres 1 ROs
dissabte 2 ROs
diumenGe 3 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 

servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i terrassa.

Farmàcies servei 24 hores sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“El bé es fa, no es diu. Si en parles, estàs aprofitant les desgràcies dels altres en benefici teu.”
Gino Bartali

@amatller @manelmac @esclasa4
eclipsi de lluna lindau, alemanya quan la boira pastura, aigua segura

MeMÒRIes De L’ARXIU D’HIsTÒRIA 

InsTAGRAM · @lactual 

Després de l’excepcional riuada del 25 de setembre de 1962, a les fàbriques de can Barba i del molí 
d’en Busquets tota la producció va quedar paralitzada. Els obrers de les diferents seccions i ca-
tegories anaven a treballar i, agrupats en colles diverses, feien tota mena de tasques per anar re-
cuperant els edificis i maquinàries. Aquí, una colla al pati interior de la fàbrica al peu de l’alta xe-
meneia.  || autor: fotografia munt || text: alBert antonell || fons: miquel Juliana puigdomÈnecH || 

arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  faceBook.com/arxiuHistoria 

Molí d’en Busquets, tardor del 1962

penúltima

Rosalia López nuñez
87 anys · 19/01/2019

Águeda Fernánddez Carrilo  
81 anys· 22/01/2019

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

Maria Lluïsa Catafau 

El secret de 
ser-hi tant de temps 
és tenir bon gènere

Regenta La Xurreria del Poble

q
.  
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s
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a

l
La Maria Lluïsa, amb el Jordi i la Maria Antònia, 
manté viva La Xurreria del Poble. Quan s’hi refereix, 
parla de ‘casa’. Després de 55 anys, tothom qui 
viu a Castellar s’hi ha aturat alguna vegada.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la paciència
Un defecte que no pots dominar?
soc massa perfeccionista, diuen
Una persona que admires?
els investigadors
el vostre producte estrella?
els xurros i la xocolata calenta
Quin plat t’agrada més?
em surt molt bé el bacallà
Un grup de música?
el dúo dinámico
Un animal?
el gos
Un record bonic?
els cursets de natació a caldes
Una pel·lícula?
‘doctor Jivago’
Un lloc de Castellar?
la plaça del mercat
Un indret on escapar?
Blanes o sant carles de la ràpita

”

“

· Quan es va obrir La xurreria del 
poble?
La van obrir l’any 1964 els meus so-
gres, quan el Jordi tenia 9 anys. En fa 
40 que soc casada, doncs en deu fer 
45 que veníem els diumenges amb el 
meu marit a ajudar-los. Quan es van 
retirar els meus sogres, van voler que 
ens ho quedéssim nosaltres dos. I, 
mira, fins ara.

· Farà 55 anys que és oberta. 
Quin és el secret per aguantar 
tant temps?
Ser-hi molt i tenir molta, molta cons-
tància. I oferir gènere bo, és clar, com 
els xurros i la xocolata calenta, que 
fem nosaltres. Volem que la gent 
marxi contenta i que torni.
 
· I per ser-hi tant de temps, pre-
cisament, us van donar la Meda-

lla de la Vila, que s’atorga als co-
merços amb una trajectòria fami-
liar de més de mig segle.
Va ser un orgull. Va recollir-la la iaia, 
la Maria Antònia, acompanyada del 
meu fill, l’Arnau.

· Ha canviat gaire d’aspecte, el 
local de La Xurreria?
Vam tenir un incendi, el 1996. Ho 
vam haver de fer tot de nou. Em va 
passar a mi... 

· Carai, què va passar?
Teníem una estufeta de gas, vaig 
voler canviar-la i va quedar la flame-
ta encesa. Va començar a sortir gas. 
Zuuum! En segons, es va encendre 
el gènere i tot de bosses. Sort que va 
venir un xicot, un bomber, que em va 
dir “surt!”. Vaig sortir corrents cap a 
dalt, a l’altra botiga, on eren els meus 
sogres i el meu home.

· Com es van conèixer amb el seu 

marit, el Jordi?
Molt jovent d’aquí Castellar va co-
mençar a anar al ‘Liverpool’, una 
discoteca del centre de Caldes, d’on 
soc jo. Allà, hi vam fer tota una colla, 
i així ens vam conèixer. 

· el ‘Xics’, la botiga de llaminadu-
res, fa menys temps que la teniu 
oberta. 
Aquest juny farà 31 anys. A la xur-
reria hi teníem molta feina, anà-
vem bé i treballàvem. Volíem am-
pliar-la, i els meus sogres van deci-
dir comprar aquella casa i posar-hi 
una botiga on els nens poguessin 
servir-se ells mateixos. Vam co-
mençar a vendre els fruits secs a 
granel, caves, licors...

·Qui s’encarrega de fer els xurros?
El  meu home, a les vuit del matí, 
baixa i fa les dues masses, la  de xur-
ros i la de porres, a més de la xocola-
ta. Jo, després, faig més xurros i els 

banyo, faig bunyols, torro les cornes...

· Des de La xurreria, heu vist com 
Castellar canviava.
Ha canviat tot molt. Abans, érem gai-
rebé els únics. Sempre hem treballat 
amb la casa Frigo, i venien a omplir 
la nevera dues vegades a la setmana. 
Es buidaven!

· I els productes segueixen tri-
omfant, després de tant temps.
La gent ja sap què ve a buscar aquí, 
a casa: les patates, les cornes, les 
rodes, la barreja... I els xurros amb 
xocolata, és clar.

· són clients de tota la vida.
Els vèiem de petits i ara ja són grans. 
Generació rere generació, venien els 
pares i ara venen els nens.

· I els gustos de la gent, han canviat?
La gent vol taules i terrasses. Seure 
i passar l’estona. Nosaltres no en 

tenim, aquí no ems hi cabrien.

· Les xurreries de tota la vida sem-
bla que estan una mica en perill 
d’extinció.
Una mica, sí...

· però vosaltres aguanteu com 
uns herois.
Costa, costa molt. No es treballa com 
molts anys enrere, però ara sembla 
que anem cap a millor.

· Hi ha generacions que conti-
nuaran?
Els meus fills tenen altres feines, i no 
ho sabem, encara...

· Què us agrada fer quan no sou 
a La xurreria?
Amb els nens petits, els dilluns de 
festa marxàvem cap a Blanes o cap a 
baix, a Sant Carles de la Ràpita. Ara 
reposem o anem a veure les nenes a 
Navarcles. Tenim la filla que hi viu. 

 Guillem plans


