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Setmanari d’informació local

Èxit en el primer 
canicròs organitzat a 
Castellar del Vallès

Les obres de la plaça 
Llibertat arriben a la 
recta final

mascotes | p 08 urbanisme | p03

Albert Cadafalch dirigeix l’equip negre al partit de l’All Star català, que es va disputar dissabte passat a la pista del Manresa, equip d’ACB. || fcb

un castellarenc 
a l’all star català
el jugador del  cb castellar albert cadafalch 
va tenir l’oportunitat de disputar el partit 
dels millors jugadors del país

bàsquet | p16
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L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha resolt l’atorgament de sub-
vencions per facilitar la mobilitat 
per raó d’estudis per al curs 2018-
2019. Aquest ajut, que es va poder 
sol·licitar entre el 24 de setembre i 
el 14 d’octubre, s’ha adreçat a joves 
nascuts entre els anys 1993 i 2002 
que es desplacen a fora de Castellar 
per cursar estudis postobligatoris 
que no s’ofereixen al municipi. Del 
total de 861 sol·licituds rebudes, 
675 s’han estimat favorablement, 
el que suposa una subvenció total 
de 120.400 euros.

D’una banda, 146 estudiants 
que es desplacen a Sabadell per 
cursar els seus estudis rebran una 
subvenció de 100 euros cadascun, 
mentre que 529 estudiants que 
tenen els seus respectius centres 
d’estudi en altres municipis perce-

ajuts a la mobilitat a 
675 joves estudiants
L’ajuntament ha concedit 120.400 euros 
a estudiants que surten fora de castellar

Els primers dies es van produir cues de sol·licitants d’aquest ajut. || ajuntament

bran 200 euros cadascun.
Cal destacar que un 30% dels 

estudiants que percebran els ajuts 
es desplacen a Barcelona, un 23% 
ho fan a Bellaterra (on hi ha situa-
da la Universitat Autònoma de Bar-
celona), un altre 22% estudia a Sa-
badell, un 14% a Terrassa, un 6% a 
la resta del Vallès Occidental, un 
altre 4,5% a altres municipis cata-
lans i un 0,5% a altres municipis de 
l’Estat espanyol o de l’estranger.

Pel que fa als tipus d’estudis 
que cursen els alumnes que han 
rebut la subvenció, la majoria, un 
61%, estudia algun grau universita-
ri, un 37% cicles formatius de grau 
mitjà o superior, mentre que el 2% 
restant correspon a batxillerats 
artístics i a programes de forma-
ció i inserció. En relació a les 186 
sol·licituds desestimades, aproxi-
madament la meitat (90) no s’han 
concedit perquè ha vençut el ter-
mini per aportar la documentació 

  Jordi Rius

requerida, mentre que l’altra mei-
tat (89) correspon a sol·licituds de 
subvenció de la mobilitat d’estudis 
que no estaven inclosos en les bases 
de la convocatòria. En menor me-
sura, altres causes del no atorga-
ment són per a sol·licitants no em-
padronats al municipi (4), per no 
haver liquidat els drets de matrí-

MoBilitAt | formació

cula dels estudis (1), per no haver 
aportat documentació d’identitat (1) 
o per presentar-la fora de termini 
(1). Els sol·licitants poden consul-
tar la resolució de l’atorgament de 
la subvenció en aquest enllaç. Per 
cercar dins el document en suport 
PDF, cal prémer CTRL + F i cercar 
el DNI al buscador. 

L’Aeri Model 
Club acollirà el 
Campionat de 
Catalunya

RAdioContRol | cursa

L’Aeri Model Club Castellar aco-
llirà el 14 d’abril una de les pro-
ves del Campionat de Catalunya 
de cotxes de radiocontrol a escala 
1:10 TT. Amb la prova, que es farà 
al circuit que l’entitat té camí de 
la depuradora de Castellar i que 
és totalment de gespa artificial 
Astro Turf, s’inaugura oficialment 
el campionat de forma oficial, que 
consta de cinc curses en total. “És 
un dels pocs circuits de Catalu-
nya amb gespa artificial, no ne-
cessita pràcticament manteni-
ment i els cotxes no s’embruten 
tant”, explica Pedro Mier, vocal de 
l’entitat.  Els cotxes, d’un pes d’en-
tre 1 i 1,5 quilos, són totalment elèc-
trics. A la prova també hi haurà 
una categoria júnior “per als nens 
que acompanyen als seus pares”. 
Si bé la prova se celebra en un diu-
menge, el dissabte 13 hi haurà la po-
sada a punt dels cotxes. “S’hauran 
de mirar els tipus de pneumàtics, 
les molles o la silicona de les sus-
pensions”, apunta Mier, que afe-
geix que “és com la posada a punt 
d’un cotxe real”.  || j. r.

actualitat
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La plaça Llibertat es reobre als veïns
L’artista anna taratiel està finalitzant un mural de 153 m2, tasca que donarà per enllestida la remodelació de la plaça

Les obres de remodelació de la plaça 
de la Llibertat estan arribant a la seva 
fi. Després d’uns mesos tancada als 
ciutadans, en pocs dies aquest espai 
central de la vila, tornarà a estar 
obert per als veïns i veïnes. 

L’objectiu principal de la remo-
delació ha estat integrar la plaça en 
del seu entorn. “Estem molt satis-
fets del nou aspecte de la plaça”, 
assegura el regidor de Planificació, 
Pepe González. La reforma ha con-
sistit en l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques i la transforma-
ció de la fisonomia de l’interior de la 
plaça creant espais de formes circu-
lars amb funcions diferents i amb pa-
viments de materials diversos. S’ha 
habilitat una zona de jocs infantils  
amb paviment de cautxú, una zona 
amb sorral per als infants, un espai 
d’ombra i bancs per seure amb pa-
viment de sauló. 

Pel que fa a la part central de la 
plaça, s’hi ha generat un espai circu-
lar amb acabat amb gram (esplana-
da verda), encarat amb una platafor-
ma elevada de formigó, de cinquanta 
centímetres d’alçada, que farà la 
funció d’escenari. “Abans era una 
plaça com amagada, amb racons 
i escales. Ara, és més oberta, és al 
mateix nivell que el carrer, el que 
la fa més transitable. I, com que 
hi haurà un petit escenari, hi pas-
saran més coses, més veïns”. Així 
mateix, es crearan dos parterres en-
jardinats, i un talús vegetal a les fa-
çanes on hi ha els habitatges per re-
soldre els desnivells.

Per integrar les façanes 
d’aquests habitatges s’ha apostat 
per un mural de 153 m2 que està fina-
litzant l’artista Anna Taratiel. “Ha-
víem de donar contingut a aques-
ta part per completar de veritat 
la plaça”, va assegurar González. 

No podia faltar-hi el monòlit 
instal·lat originàriament pel veïnat 
i que simbolitza la lluita popular per 

  Cristina domene

la plaça llibertat amb el mural que està enllestint l’artista Anna taratiel, en una imatge d’ahir. || j. batalla

l’artista Anna taratiel. || ceDIDa

AnnA tARAtiEl, ARtiStA

“Vull generar un 
diàleg amb l’espai”

L’artista Anna Taratiel, nascuda a 
Barcelona l’any 1982, és l’encarrega-
da de pintar el mural de 153 m2 que 
envolta la plaça de la Llibertat. Per a 
la creació, l’artista ha tingut molt en 
compte l’entorn: “Per idear-lo, vaig 
fer una recerca de l’espai, del barri, 
del que passarà en aquest entorn i en 
què la pintura generi un diàleg amb 
l’espai”, explica Taratiel mentre con-
fecciona el mural. A l’hora de plasmar 
la idea a la paret, segueix unes 
fases: “Divideixo el mur a través d’un 
esquema i després es va construint 
poc a poc, pintant-lo per parts”.
L’artista va iniciar els seus contactes 
amb el món de l’art a través del grafit, 
amb el nom artístic d’OVNI. La seva 
obra evoca paisatges interns i plan-
teja reflexions metafòriques sobre 
l’entorn, expressats mitjançant 

l’abstracció geomètrica, provocant 
emocions i prement la percepció de 
l’espectador a través de la intensa 
relació -compositiva, conceptual, 
tècnica- que manté amb l’espai i 
el color. “Jo treballo l’abstracció 
geomètrica, però per a aquest mural 
m’he adaptat a formes orgàniques, 
imatges que evoquessin la natura”. 
Explica que troba la inspiració en les 
ciutats: “En les perspectives, en els 
edificis, en l’arquitectura”. De fet, 

aconseguir que aquest espai esde-
vingués zona verda. Per això, s’hi 
ha reservat un espai: “Hem recupe-
rat el monòlit, l’hem condicionat i 
s’ha tornat a instal·lar a la plaça. 
Hi posarem també una placa en 
record de la lluita veïnal. És una 
plaça amb un gran simbolisme i 
volem que continuï sent un lloc 
per compartir”. 

L’Ajuntament espera tenir-ho 
tot acabat aquest cap de setmana, 
tot i que l’artista completarà el mural  
durant la setmana que ve. “Més en-
davant, quan no faci tant de fred, 
s’hi organitzarà alguna activitat 
o actuació, però no es farà una in-
auguració com a tal”, va conclou-
re el regidor. 

Aleshores, estarà tot enllestit 
perquè la plaça torni a ser dels veïns.

proposta tecnològica

La remodelació de la plaça s’ha es-
tructurat al voltant d’un projecte 
artístic-tecnològic, que es pretén 
desenvolupar en dos etapes i alhora 
en dos espais diferents: l’espai físic i 
l’espai virtual.

El mural de l’Anna Taratiel és 
la intervenció física, que ja s’està de-
senvolupant. De cara al futur, que-
darà pendent la proposta virtual i 
la tecnològica. Per a l’espai virtual, 
mitjançant la realitat augmentada, 
la geolocalització i l’ús de la tecnolo-
gia mòbil, es crearan una sèrie d’apli-
cacions que, al llarg d’un recorregut 
físic a través de la plaça, integraran 
continguts lúdics, històrics, i cultu-
rals relacionats amb Castellar del 
Vallès. El vessant lúdic del recorre-
gut es proposa mitjançant gamifica-
ció, és a dir, dissenyar una aventura 
a través dels diferents punts a recre-
ar amb diverses proves i preguntes.

El projecte serà integrador i di-
nàmic. Integrador perquè en un ma-
teix entorn podran coexistir la cul-
tura, la tecnologia, la innovació i la 
història. Dinàmic, perquè l’espai vir-
tual pot ampliar-se i actualitzar-se a 
mesura que canviïn les necessitats.  

Taratiel ha creat murals a moltes 
ciutats, tant nacionals com interna-
cionals. Madrid, Bilbao, Amsterdam. 
“Hi volto molt. L’any passat vaig 
estar pintant un mural molt gran, 
de 300 m2 a Manresa. També vaig 
pintar un altre a Sallent, i a Madrid 
hi he anat diverses vegades”. 
Va estudiar disseny gràfic a l’escola 
Universitària del Vapor de Terrassa 
i es va diplomar en tècniques 
murals a la Llotja de Barcelona. 
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el taxi local se suma a una entitat 
que vol professionalitzar el sector

presentació de la plataforma AtiC divendres passat al Centre Cívic de polinyà. || ceDIDa

Els sis taxistes de Castellar s’han 
adherit a l’Associació de Taxi Inter-
municipal de Catalunya (ATIC), una 
nova plataforma que es va presentar 
divendres passat a Polinyà que vol 
professionalitzar el sector.  A la pre-
sentació hi van assistir dos taxistes 
de Castellar. Un d’ells, Ismael Martí-
nez, ha avançat que “tot i que fa poc 
que l’entitat ha començat té molt 
de futur”. Tot i néixer fa amb prou 
feines dos mesos, l’ATIC ja compta 
amb un centenar de membres.

El president de l’ATIC, Juan An-
tonio Castro, va destacar en la pre-
sentació de l’entitat que més enllà de 
la competència dels VTC, el sector 
arrossega molts problemes associ-

L’associació de 
taxi intermunicipal 
de catalunya es va 
presentar divendres 
passat a Polinyà

 J. R

ats amb una normativa “desfasada i 
obsoleta” segons s’indica en una nota 
de l’entitat. Una de les principals rei-
vindicacions de l’ATIC és un nou siste-
ma tarifari “clar, fàcil i transparent” 
que permeti fer preus tancats per tra-
jecte, fins i tot abans de fer el servei, i 
abandonar el taxímetre. També des-
taquen la necessitat d’implementar 
el Col·legi Professional del Taxi per-
què vetlli per l’excel·lència del sector.

L’ATIC també neix per donar veu 

als gairebé 4.000 taxis que hi ha fora 
de la capital catalana, prop del 15% del 
total. Castro ha reconegut que el taxi 
comarcal també tem la competència 
dels vehicles VTC, però que fora de 
Barcelona “ho tindran més difícil” 
perquè el secret del negoci passa per 
la fidelització dels clients.

 Els responsables de la nova asso-
ciació n’han defensat la creació perquè 
no se senten representats per l’Associ-
ació del Taxi de Catalunya, l’STAC.  

La setmana passada els comuns van registrar una proposta de resolució 
al Parlament per tal que es reprengui el projecte de l’arribada dels FGC 
al municipi. De moment, el projecte està aturat des de la seva publicació 
el 2010. Per a Carles Garcia, membre dels comuns, “la inauguració del 
nou perllongament de Sabadell l’any passat hagués hagut de servir 
per reobrir aquest debat i tornar a posar sobre la taula la necessitat 
que Castellar del Vallès estigui connectat amb la capital catalana”.
Amb aquesta proposta, els comuns castellarencs intenten obrir el debat 
davant una necessària infraestructura que comportaria una millora 
substancial “en les comunicacions entre el nostre municipi i el cen-
tre de Barcelona, i que servirà també per potenciar els desplaça-
ments amb transport públic en l’àmbit més local i comarcal”. Se-
gons els comuns, negar el debat ciutadà i l’acord social sobre aquestes 
xarxes ferroviàries “sovint amaga certa inflexibilitat partidària”. La 
formació En Comú Podem Castellar se suma a la iniciativa 20x2020 de 
la Plataforma Fem Vallès, que aposta per instal·lar vint baixadors, es-
tructures més senzilles i barates que les estacions, en punts intermedis 
entre les parades existents.  || reDaccIó

Els comuns obren el debat sobre 
l’arribada dels FGC

dani Martínez i Carles García entrant la seva proposta al parlament. || ceDIDa

infRAEStRuCtuRES | ParLamentMoBilitAt | ParLament
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L’ajuntament concedeix 3.690 ajuts fiscals al 2018

amb 311.000 euros, 
bonificacions, 
exempcions i 
subvencions 
d’impostos i taxes  
pugen un 5,26%

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès va concedir el 2018 un total de 
3.694 ajuts en concepte d’ajuts reco-
llits a les ordenances fiscals. L’any 
passat, el nombre de beneficiaris va 
augmentar en 126 respecte l’any an-
terior, el que suposa un increment 
de gairebé el 3,5%. Segons dades fa-
cilitades per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barce-
lona i per les regidories de Finances 
i Govern Obert, l’import total de les 
principals subvencions, bonificaci-
ons i exempcions d’impostos i taxes 
municipals va ascendir a 311.000 
euros, 15.000 euros més que l’any 
2017 (+5,26%). 

rendes baixes

Els 451 ajuts a persones amb ren-
des més baixes i menys poder ad-
quisitiu van sumar pràcticament 
63.000 euros. Dins d’aquest apar-
tat destaquen les subvencions de 
suport a persones amb escassa ca-
pacitat econòmica, que es van ator-
gar a 151 unitats familiars, el que va 
suposar un import bonificat global 
de 22.650 euros. La quantia de l’ajut 
per aquest concepte, que es des-

 Redacció

per valor de més de 16.000 euros. 
Aquests ajuts han estat aplicats a 
través dels Serveis Socials d’Aten-
ció Primària (10 ajuts) o bé per 
sol·licituds realitzades per famí-
lies nombroses (24 ajuts), famíli-
es monoparentals (2 ajuts), famí-S’han fet  1.244 bonificacions del rebut d’escombraries per l’ús de la deixalleria. ||ceDIDa

compta del rebut de l’IBI, és de 150 
euros per cada rebut. 

D’altra banda, es van concedir 
162 reduccions de la taxa de residus 
d’entre el 25 i el 100% del rebut, se-
gons el nivell d’ingressos de la uni-
tat familiar, i per un import total de 
20.706 euros. Concretament, 128 ti-
tulars han rebut una bonificació del 
100% del rebut, mentre que els 34 
restants les han rebut del 75%, el 
50% o el 25% del seu import total.

A aquests ajuts cal sumar-hi 
la reducció de la tarifa de l’aigua 
per a persones amb escassa capa-
citat econòmica. Els beneficiaris 
d’aquesta reducció són els matei-
xos que tenen dret a la reducció uni-
versal de la taxa de residus, sempre 
que el sol·licitant també sigui titu-
lar del contracte domèstic del sub-

ministrament. L’empresa Sorea ha 
aplicat aquesta reducció a un total 
de 107 usuaris del servei per un im-
port d’11.325 euros. 

31 usuaris del servei han estat 
beneficiaris del fons social creat pel 
conveni entre l’Ajuntament i SOREA 
amb l’objectiu de cobrir els rebuts 
impagats de persones vulnerables. 
L’any passat es van destinar prop 
de 8.092 euros a aquest fons, un 
import que gairebé dobla el desti-
nat l’any 2016.

altres ajuts vinculats a l’ibi

També van ser beneficiàries un total 
de 208 famílies nombroses que van 
veure retornat entre el 5 i el 50% del 
rebut de l’IBI, en funció del valor ca-
dastral de l’habitatge, i per un im-
port total de 27.906 euros.

A més, 38 famílies monopa-
rentals de la vila van gaudir de la 
subvenció d’entre el 15 i el 50% de 
la quota íntegra de l’IBI, el que ha 
suposat una bonificació global de 
5.097 euros. 

Finalment, 94 propietaris que 
tenen un habitatge que no utilitzen 
com a domicili habitual i l’han posat 
en lloguer a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge van obtenir una subven-
ció del 50% de la quota íntegra de 
l’IBI. En aquest cas, l’import total 
bonificat va ascendir als 14.834 euros.

escola bressol municipal

El 2018 va ser el tercer any d’apli-
cació de la reducció del preu públic 
per a la prestació del servei d’Es-
cola Bressol Municipal. L’any pas-
sat es van aprovar 53 sol·licituds 

És la partida més 
important dels ajuts 
corresponents a la 

bonificació de les quotes 
de l’impost de Vehicles 

EuRoS

86.220

lies amb més d’un fill matriculat a 
l’escola bressol (5 ajuts) o famílies 
amb escassa capacitat econòmica 
(12 ajuts). 

ús mediambientalment responsable

Els ajuts adreçats a persones me-
diambientalment responsables 
sumen un import de gairebé 56.493 
euros, distribuïts en 1.673 rebuts. 
D’aquests, 1.244 corresponen a les 
bonificacions del 10% o del 20% 
de l’import del rebut de la taxa 
d’escombraries segons el núme-
ro d’aportacions particulars a la 
deixalleria municipal per un valor 
total de pràcticament 30.000 euros.
També destaquen les 14 reduccions 
del 20% de la taxa obtingudes per 
l’autogestió en l’habitatge de la frac-
ció orgànica de residus. A aquestes 
s’han de sumar 22 bonificacions del 
30% de l’impost concedides a famí-
lies que han sol·licitat la reducció 
de la taxa per l’ús de la deixalleria 
i per l’ús de compostadors. 
Quant a l’impost de vehicles, les 
bonificacions per raons ambien-
tals van ser 393 i un import de 
25.567,74 euros.

impost de vehicles

Finalment, l’Ajuntament ha bo-
nificat uns altres 1.033 rebuts de 
les quotes de l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica (IVTM) per 
una suma total de 86.220 euros. 
Aquest import correspon majori-
tàriament a l’exempció de l’impost 
per a persones amb mobilitat redu-
ïda (el 63%). 
L’altre 37% correspon a les bonifi-
cacions per a vehicles històrics o 
amb antiguitats superiors a 25 i 40 
anys o els agrícoles, entre d’altres. 



DE L’1 AL 7 DE FEBRER DE 201906

actualitat

La consellera visita els Pessebres 

la consellera laura Borràs, l’alcalde, el president del Grup pessebrista i l’alcaldable de Junts per Castellar. || q. pascual

La 68a Mostra de Pessebres de Cas-
tellar es va vestir divenders de la set-
mana passada de vint-i-un botó per 
rebre la visita de la consellera de 
Cultura, Laura Borràs. Aquesta ha 
estat la primera visita oficial de l’ex-
directora de la Institució de les Lle-
tres Catalanes i membre de l’equip 
de govern de Quim Torra des de la 
primavera del 2018.

Abans de capbussar-se entre 
els diorames del Grup Pessebrista 
de Castellar, que romandran expo-
sats fins aquest diumnege, Borràs 
va fer una primera parada al Palau 
Tolrà per participar en una recepció 
institucional a l’Ajuntament. La con-
sellera va ser rebuda per l’equip de 
govern i diversos regidors de l’oposi-
ció, a més de membres de l’executiva 
de Junts per Castellar i el president 
del Grup Pessebrista, Joan Juni. De 
fet, Borràs va estar convidada tant 
pel Grup Pessebrista com per Junts 
per Castellar, segons ha detallat la 
formació en una nota de premsa. 

Durant l’acte institucional a la 
casa consistorial, la consellera va 
signar el Llibre d’Honor de la vila al 
despatx de la Capella de Sant Josep. 
Borràs va destacar en el seu escrit 
la importància de l’associacionis-
me com a una part fonamental del 
patrimoni cultural dels municipis. 
“Estem convençuts que l’asso-
ciacionisme és un dels elements 
de cohesió social més important, 
i com que la cultura també és un 
element de transformació essen-
cial, el paper que juguen totes les 

La consellera Laura 
borràs va reivindicar 
l’associacionisme com 
a eina de cohesió social 
i de transformació

  Rocío Gómez

polítiCA | visita institucionaL

associacions és decisiu a casa nos-
tra i ens descriu molt bé com a país. 
La 68a Mostra de Pessebres és un 
exemple d’aquest associacionisme 
tan ric”, va dir Borràs.

Després de la recepció oficial 
al Palau Tolrà, i d’una breu trobada 
entre diversos membres de l’equip 
de govern i la consellera, Borràs va 
recòrrer a peu, acompanyada per la 
comitiva institucional, els carrers 
que separen el Palau Tolrà del local 
del Grup Pessebrista. 

La consellera va tenir l’oportu-
nitat de descobrir l’església de Sant 
Esteve, i també el punt d’intercanvi 
literari situat a la plaça Calissó en el 
marc del projecte ‘Castellar, vila de 
llibres’. La consellera va constatar, 
a través d’aquesta passejada infor-

talunya i hem tingut la satisfacció 
de portar la primera autoritat del 
país en el terreny de la cultura per-
què en sigui testimoni. La visita de 
la consellera ha posat en relleu la 
gran tasca que generacions de pes-
sebristes han desenvolupat du-
rant anys al nostre poble. Ha estat 
un veritable honor haver-hi pogut 
contribuir”.

reconeixement als pessebristes 
Finalment, la consellera de Cultu-
ra va fer parada a la 68a Mostra de 
Pessebres de Castellar. Borràs va 
gaudir d’una visita guiada pel presi-
dent del Grup Pessebrista, Joan Juni, 
però també per alguns dels pesse-
bristes de l’agrupació, que van ofe-

imatge d’arxiu 

d’Antoni Maria 

Brunet. || arxIu

CoMERç | dimissió

El castellarenc Antoni Maria Brunet 
deixarà de presidir la Cambra de Comerç 

El castellarenc Antoni Maria Bru-
net ha decidit posar punt i final a 
la seva etapa com a president de la 
Cambra d’Indústria i Comerç de Sa-
badell després de 13 anys en el càr-
rec i més de 20 anys com a membre 
de la junta de l’entitat patronal. El 
seu adeu coincideix just en el mo-
ment en què s’estan renovant les 
presidències a totes les cambres ca-
talanes. La demarcació de Sabadell 
comptarà amb uns 40.000 electors 

mal, que Castellar és “un municipi 
en què es treballa la cultura, on la 
veus i la vius a peu de carrer”. En 
aquest sentit, Borràs va lamentar 
que “la cultura és allò que ningú 
discuteix però que ningú prio-
ritza a nivell econòmic”, i va re-
marcar l’esforç de “municipis com 
Castellar perquè la cultura sigui 
més visible”.

cultura a l’espai públic 
Per la seva banda, l’alcalde Igna-
si Giménez va agrair la visita de la 
consellera de Cultura, i va reconéi-
xer que aquest gest és una manera 
de posar en valor i de reivindicar 
“la feina i el talent” d’una entitat 
cabdal com el Grup Pessebrista de 
Castellar. Giménez va detallar que va 

poder compartir amb la consellera 
les línies estratègiques quant a polí-
tiques culturals de la vila, i les obres 
de remodelació que estan tenint lloc 
a diversos equipaments culturals de 
Castellar com la Sala de Petit For-
mat, l’Arxiu d’Història o la Biblio-
teca, entre d’altres. “Volem que la 
cultura estigui molt present en 
el nostre espai públic, que l’acció 
transformadora de la cultura es 
pugui notar i palpar en qualsevol 
racó del municipi. La cultura és 
una estratègia de municipi”, va 
afegir l’alcalde.

Així mateix, l’alcaldable de 
Junts per Castellar, Pau Castellví, 
va apuntar a través d’un comuni-
cat de la formació que “a Castellar 
tenim els millors pessebres de Ca-

Laura Borràs :  “Castellar 

és un municipi en què es 

treballa la cultura, la veus

i la vius a peu de carrer”

rir una explicació acurada de tots 
els detalls que conformen els dio-
rames amb DO castellarenca. Juni 
va apuntar que d’alguna manera la 
visita de Borràs ajuda a posar en el 
mapa tant l’entitat com l’exposició, 
“que és una de les millors de Ca-
talunya”. El president ha desta-
cat “l’autoexigència de cada pes-
sebrista”, i la voluntat per innovar 
i millorar any rere any. “Hi havia 
nervis”, va confessar Juni. “Per a 
Castellar i per a la nostra entitat, 
que ens visiti un membre de la Ge-
neralitat és un honor”, va afegir. 

La cloenda de la visita de la con-
sellera Laura Borràs va ser una re-
cepció de diverses entitats culturals 
de la vila a les instal·lacions del Grup 
Pessebrista de Castellar. 

que podran participar en les elecci-
ons que se celebraran a principis de 
maig, nou anys després dels últims 
comicis. Segons apunten diverses 
fonts, la persona millor situada per 
al relleu de Brunet és l’actual vice-
president, Ramon Alberich. Segons 
informen des de la pròpia Cambra, 
del 12 al 25 de febrer  es poden Pre-
sentar candidatures per sufragi 
dels electors i per les organitzaci-
ons empresarials.

“Ara em correspon deixar 
pas a altres persones amb il·lusió 
renovada que liderin la institució 
i determinin el seu rumb de futur, 
que de ben segur estarà a l’alçada 
que correspon a una demarcació 
territorial de gran importància 
dins de Catalunya i de tot l’Estat”, 
ha escrit Brunet en una carta que ha 
adreçat als associats de la cambra 
per informar-los de la seva decisió 
d’abandonar el càrrec.  
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Marta Garro es va estrenar com a regidora de decidim dimarts. || f. muñoz

L’oncopediatria del taulí plana pel debat del ple

Tot i que finalment no s’hi va pro-
duir cap voltació i el tema va que-
dar sobre la taula, el punt de l’or-
dre del dia del ple de gener que va 
generar més controvèrsia va ser la 
moció presentada per Som de Cas-
tellar-PSC contra el trasllat del ser-
vei d’oncologia pediàtrica de l’Hos-
pital Parc Taulí a la Vall d’Hebron. 
L’alcalde, Ignasi Giménez, va ex-
plicar que el seu grup havia accep-
tar deixar el punt sobre la taula a 
petició d’ERC i Decidim a l’espera 
d’una reunió que tindran els alcal-
des i alcaldesses de l’àrea d’influ-
ència del Taulí amb el director del 
CatSalut, Adrià Comella, que tin-
drà lloc aquet dijous. Tot i haver ac-
ceptar la petició d’ERC i Decidim, 
Giménez va advertir que el posi-
cionament del seu grup és “radi-
calment contrari a la supressió 
del servei”.

Segons Giménez, hi ha fórmu-
les per mantenir obert aquest servei 
i va posar com a exemple la possibili-
tat d’establir “un conveni entre els 
dos hospitals i que el Taulí quedi 
com a complementari per man-
tenir així el criteri de territoria-
litat i poder conservar un servei 
de proximitat a les famílies”. En 
aquest sentit,  sobre el que es pugui 
dirimir en la reunió amb CatSalut, 
va avançar que el seu posicionament 
no acceptarà “compensacions que 
siguin moneda de canvi”. 

La moció contra la 
supressió d’aquest 
servei de taulí  es va 
deixar sobre la taula 
a l’espera d’una 
trobada amb 
catsalut 

Per part del principal grup 
de l’oposició, Rafa Homet (ERC) 
va agrair la decisió de l’equip de 
govern de deixar la moció sobre la 
taula però va voler deixar clar que 
el posicionament del seu grup és en 
base al “criteri mèdic”. “Hi ha una 
base mèdica objectiva que dema-
na aquesta concentració del ser-
vei, no és un cas de retallades”, 
va afirmar Homet. En aquesta línia, 
va subratllar que tots els grups po-
lítics castellarencs “han de voler 
que es prengui la decisió més fo-
namentada possible”. “La infor-
mació que ara tenim ens genera 
molts dubtes i , per tant, dema-
nem la màxima bona voluntat”, 
va matisar el portaveu d’ERC.

Per part de Decidim, Ita Espi-
nosa va dir que el seu grup havia vis-
cut amb certa perplexitat la notícia 
del tancament del servei d’oncolo-
gia pediàtrica. També va admetre 
que havien demanat deixar el tema 
sobre la taula “perquè falta infor-
mació”. En aquest sentit, Espino-
sa va demanar a l’alcalde que com-
parteixi la informació que obtingui 
dijous en la trobada amb el CatSa-
lut i que intenti no partir només del 
seu posicionament ja preestablert. 

L’alcalde va recordar a la regi-
dora de Decidim i al regidor d’ERC 
que “la conselleria no va informar 
ni els treballadors ni els ajunta-
ments de la seva intenció i, per 
això, ara tenim totes aquestes 
suspicàcies”. A més, va apuntar 
que la manera de procedir de Cat-
Salut “recorda molt al que va dir i 
fer amb les retallades del CAP”, la 
supressió de les urgències 24 hores 
des de l’any 2011.

moció sobre la sardana

A banda d’aquest debat –aperitiu 
del que vindrà en els propers dies si 
es concreta el tancament del servei 
d’oncologia infantil del Taulí la set-
mana vinent–, el protagonisme del 
ple el van ocupar novament les mo-
cions. L’equip de govern va aconse-
guir la unanimitat en les seves dues 
propostes: suport a les mesures 
del pacte d’estat contra la violèn-
cia de gènere i a la candidatura de 
la sardana com a patrimoni cultu-
ral immaterial de la humanitat, de 
la Unesco. En aquest últim punt, el 
portaveu d’ERC va repassar la his-
tòria de la importància de la sarda-
na a Castellar i va recordar que ja 
s’han organitzat 42 aplecs a la vila 

CRòniCA | PLe ordinari de gener

Aprovació retribucions del 
personal al servei de l’Ajunta-
ment 2019 

Aprovar, establir i implemen-
tar de forma definitiva el siste-
ma de videoactes per gravació 
sessions del ple municipal                                                                                  

Moció del grup municipal Som 
de Castellar-PSC de suport a 
les mesures del pacte d’estat 
contra la violència de gènere 

Moció del grup municipal Som 
de Castellar-PSC per donar 
suport a la candidatura de la 
sardana a la llista representa
Moció del grup municipal 
d’ERC de rebuig a les detenci-
ons arbitraries contra  
independentistes 

Moció dels grups municipals 
d’ERC i PDeCAT: Proactiva 
Open Arms 

i va expressar el desig “de tenir 
una cobla al municipi”.

Per part de l’oposició, ERC va 
aconseguir tirar endavant la seva 
moció de condemna a les “detenci-
ons arbitràries” del dia 16 contra 
independentistes –inclosos dos al-
caldes– que ERC considera “pro-
ducte d’una causa general contra 
l’independentisme”, en paraules 
d’Homet. L’equip de govern –com 
està fent en les darreres sessions 
plenàries– va optar per l’absten-
ció facilitant que la moció prospe-
rés.  També es va aprovar per con-
sens la moció presentada per ERC 
i PDeCAT de suport al vaixell Pro-
activa Open Arms, que està anco-
rat al port de Barcelona.

En canvi, Som de Castellar-
PSC va tombar la moció d’ERC re-
ferida al pagament als proveïdors 
que treballen amb les empreses que 
porten a terme serveis vinculats a 
l’Ajuntament. La moció d’ERC, se-
gons va explicar el regidor Ferran 
Rebollo, demanava a  l’Ajuntament 
“el compromís d’estudiar la pos-
sibilitat d’incorporar en els plecs 
de clàusules administratives dels 
contractes públics una clàusula 
que reguli el pagament directe 
de l’Ajuntament al subcontrac-
tista”. El regidor de Programes, 
Pepe González, va valorar positi-
vament la motivació de la propos-
ta –evitar que grans empreses que 
treballen pel consistori com FCC o 
Sorea paguin amb molt retard els 
proveïdors– però la va descartar 
per la complexitat que podria re-
presentar fer-la efectiva. 

marta garro, nova regidora

Abans de l’inici del ple, es va incor-
porar al consistori una nova regi-
dora al grup de Decidim Castellar: 
Marta Garro va prometre el seu 
càrrec en substitució de Bet Tena, 
que s’havia acomiadat al ple de de-
sembre. Aquest és el cinquè canvi 
que efectua Decidim Castellar en 
aquest mandat. 

 J.G.

ACoRdS pRinCipAlS
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Exteriors Castellar, SL, ha guanyat 
el premi Best of Houzz - Servei al cli-
ent, de Houzz, la plataforma líder en 
disseny i renovació de la llar. L’em-
presa especialista en reformes ex-
teriors (jardins, terrasses, patis, 
àtics) amb 12 anys d’experiència 
en el sector ha estat escollida pels 
més de 40 milions d’usuaris únics 
que visiten mensualment Houzz, 
inclosa la gran comunitat de pro-
fessionals de Houzz, que compta 
ja  amb més de 2,1 milions d’empre-
ses del sector de la construcció, el 
disseny i la renovació de la llar. Ex-
teriors Castellar ja va rebre l’any 
passat el mateix distintiu i, segons 
Glòria Kotnik, “és un distintiu que 
ens permet estar millor posicio-
nats” i que s’ha traduït, en alguns 
casos, en demanda d’encàrrecs cap 
a l’empresa castellarenca.El premi 
Best of Houzz s’atorga anualment 
i compta amb tres categories di-
ferents: disseny, servei al client i 
fotografia. El premi de la catego-
ria servei al client es concedeix a 
aquells professionals que, entre 
altres factors, han rebut nombro-
ses valoracions positives per part 
dels particulars per la gran quali-
tat dels serveis prestats als clients 
durant el 2018. En reconeixement 
al compromís d’oferir sempre un 
servei satisfactori als seus clients, 
Houzz col·loca una insígnia identi-
ficativa en els perfils professionals 
dels guanyadors del premi Best of 
Houzz 2019.  || reDaccIó

Premi al servei 
d’Exteriors  
Castellar

EMpRESA | best of houzz
ESpoRtS | Pistes d’atLetisme

Un pòinter gris i juganer recolza les 
dues potes davanteres a sobre del 
Javier Torres, com si volgués ballar 
un vals vienès amb ell. “Aquest ja 
està retirat”, diu el corredor, que 
duu penjada una medalla. La seva 
companya d’avui, amb qui ha gua-

competir al costat d’un amic

Javi torres al mig, acompanyat dels altres dos guanyadors de la categoria sènior de la canicròs. || g. plans

diumenge es va fer 
la primera canicross 
terranova, amb 55 
participants amb 
els seus gossos

  Guillem plans

nyat la Canicross Terranova amb 
dos minuts de marge, ha estat la 
Love, una gosseta que espera, can-
sada, al cotxe.

“Per ser la primera vegada, 
ha tingut molt èxit. Hi ha hagut 
55 participants i han sortit con-
tents”, reflexiona l’Isidre Pelayo, 
de Terranova, organitzador de la 
cursa de 6,5 km que va transcór-
rer per l’entorn natural de Caste-
llar, amb sortida des de les pistes 
d’atletisme. A més de celebrar-se en 
un ambient immillorable, els bene-
ficis van destinats a l’Associació de 
Defensa dels Animals de Castellar. 
“A Terranova ens donen molt su-
port, son increïbles”, diu la Tania 
Pérez, una de les quatre voluntàries 
de l’entitat que, ja des d’abans que 

sortís el sol, ajudava amb el control 
de dorsals i que després ha donat 
un cop de mà amb el servei de ve-
terinari ‘Bitxos’. 

Entre els participants, n’hi 
havia alguns professionals i d’al-
tres menys experimentats. Torres 
va començar fent triatlons i duat-
lons fins que va descobrir les cur-
ses amb gossos. I ja fa 10 anys que 
en corre, ara competint a escala es-
tatal i alguna vegada internacional. 
“Ells sempre volen córrer, origi-
nàriament caçaven. Si els ho po-
sitivitzes, és molt fàcil”, admet. 

En la categoria sènior feme-
nina, Tamara Willems ha estat la 
guanyadora,  juntament amb el 
Hodge, un setter irlandès. “Sem-
pre ens ha agradat molt l’esport. 

Intentem sortir a córrer dues 
vegades la setmana, a més de 
la cursa del cap de setmana, si 
n’hi ha. Ho fem de setembre a 
març”, comentava sobre aques-
ta modalitat de curses. En canvi, 
per al Guim Comellas, aquesta 
ha estat la seva primera cursa: 
“Ho he trobat divertit, m’ha 
agradat”. Ha competit amb la 
Tuna, de 4 anys, juntament amb 
la seva cosina, la Mireia Gràcia, 
que anava amb la Cendra, i han 
quedat cap a la meitat de la clas-
sificació, amb un temps, aproxi-
madament, de 30 minuts.

recorregut fàcil i divertit

Entre els participants, s’ha coin-
cidit que el recorregut de la com-
petició ha estat molt còmode. 
“Era força planet, amb sorra, 
tal com agrada, i tothom l’ha 
pogut acabar”, informava Pe-
layo. Tamara Willems, a més, 
destaca l’amplitud del camí i la 
rapidesa amb què s’ha corregut.  
A la Mireia Gràcia, “tot i que en 
algun moment hi havia bicis 
al camí”, també li ha semblat 
òptim. Tal com li agrada, al Ja-
vier Torres, la Canicross Terra-
nova ha estat “una cursa amb 
ritme molt alt, molt divertida”.

un vincle molt estret

Des que la Mireia surt a córrer 
amb la Cendra i la Tuna, el com-
portament dels animals “ha mi-
llorat amb la resta de gossos 
i amb ella”. Respecte al vincle 
que es crea, per a Torres és es-
pecial: “Arriba un moment en 
què ja no cal dir esquerra ni 
dreta. Només mirant-nos, el 
gos sap on ha d’anar. El vincle 
és molt més fort que si només 
fos un animal domèstic al qual 
no li fem fer res”.En aquest 
sentit, Willems creu que el fet 
d’estrènyer una bona relació, 
però, no és exclusiu de les com-
peticions: “Qualsevol cosa que 
facis amb el gos, li dediques 
temps per ensenyar-lo, ensi-
nistrar-lo”. Ara bé, alerta que 
“tampoc no s’ha de sobrepas-
sar la relació, perquè llavors 
el gos genera problemes, pot 
ser massa reactiu”.  
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L’afectivitat i el plaer sexual for-
men part de les necessitats huma-
nes. Les relacions íntimes són pre-
sents en les nostres vides i poden 
contribuir a la nostra felicitat. En 
certs col·lectius, però, les relaci-
ons afectives poden esdevenir un 
tabú. És el cas de les persones amb 
diversitat funcional. “De vegades 
es creu, erròniament, que aquest 
col·lectiu no té necessitats sexu-
als. Si de manera ordinària ja hi 
ha certs tabús en aquest tema, 
quan hi ha una dificultat afegi-
da el tema queda molt més tapat; 
cal donar-li visibilitat”, assegura 
Sergi Truyols, monitor ocupacio-
nal del TEB Vallès. Per al monitor, 
aquestes qüestions que s’haurien 
de tractar amb tota naturalitat, 
amb l’única especificitat d’adequar 
el llenguatge perquè pugui ser en-
tenedor: “No conèixer una cosa 
pot provocar més dificultats. El 
fet de no parlar-ne o no dotar-los 
d’informació pot generar expec-
tatives o pràctiques que després 
no siguin les adequades”, explica 
Truyols. Les persones amb discapa-
citat intel·lectual no estan exemp-
tes de patir situacions indesitjades 
com abusos, relacions no consenti-
des, transmissió de malalties sexu-
als o embarassos no desitjats. Per 
això és tan important la informa-
ció i per això és oportú un assesso-
rament o guiatge: “És evident que 

en certs col·lectius, com el de les persones amb diversitat funcional, les relacions afectives poden esdevenir un tabú

són pràctiques sensibles i està bé 
que pugui haver-hi una conduc-
ció, assessorament o un acompa-
nyament en aquests processos”.

sense embuts

Alguns dels membres del TEB que 
participen en el programa Ona TEB 
a Ràdio Castellar van dedicar un 
dels programes a parlar de les re-

 Cristina domene

SExuAlitAt | diversitat funcionaL

Els participants del programa ona tEB a Ràdio Castellar van dedicar una de les tertúlies a parlar de sexe i afectivitat . || c. D. 

lacions sexuals. Durant l’espai, els 
joves van comentar temes com la 
sexualitat i l’afectivitat, l’estimula-
ció, la reproducció o els abusos. “De 
vegades ens costa parlar de sexe, 
perquè són coses molt íntimes, 
però molts de nosaltres tenim pa-
rella”. Cadascú dels participants 
entén i viu les relacions a la seva 
manera. “Jo estic començant ara 

amb un noi. Ens estem coneixent 
i ens agafem la mà. De moment, 
només ens fem petons”, ha com-
partit una de les noies. Un dels seus 
companys, també ha tingut parella. 
“És molt maco. De vegades sents 
papallonetes. Compartir coses 
amb la persona que t’agrada i a 
qui li agrades et fa feliç”.

Aquest grup està molt infor-

mat sobre les relacions sexuals i 
en parlen sense embuts: “Nosal-
tres parlem del tema i fem dinà-
miques. Des del Centre d’Atenció 
Primària també ens han passat 
informació”, explica Truyols.

Hi ha conceptes que els tertu-
lians tenen molt clars: “Les relaci-
ons han de ser consentides, l’altra 
persona ens ha de dir que sí que 
vol, perquè sinó és un abús, com 
el que va passar a Pamplona du-
rant els Sanfermines amb La Ma-
nada”. També son conscients de la 
importància d’utilitzar mètodes de 
prevenció i anticonceptius. “Els 
preservatius eviten que podem 
agafar alguna malaltia i també 
un embaràs”, comenta un dels nois.

Una altra manera d’evitar em-
barassos no desitjats és la inter-
venció en dones coneguda com la 
lligadura de trompes. “Jo estic ope-
rada. Va ser una decisió que vam 
prendre amb la meva família. Vaig 
anar a quiròfan i em van aneste-
siar. Em van posar tres grapes 
al melic i una grapa als costats. 
Vaig estar només un dia ingres-
sada, però després vaig haver de 
fer un mes de repòs”, ha detallat 
una de les joves.

Finalment, els participants 
van explicar que les relacions se-
xuals, a més de donar plaer, també 
serveixen per tenir fills. “Tot i que 
també es poden tenir fills d’al-
tres maneres.    Treuen  òvuls i 
espermatozoides i els fecunden 
en un laboratori”.

Parlar de relacions sexuals sense tabús



DE L’1 AL 7 DE FEBRER DE 201910

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

Ahora nos toca a nosotros exigir a 
los políticos. Por eso es el momento 
de que nosotros les exijamos tambi-
én lo que queremos para nuestro pu-

Escrito sobre el FCC

 Ángel Cascales

 Junts per Castellar

 ferran Rebollo*

a passar fa uns dies 
a l’estació d’Atocha 
de Madrid, durant la 
vaga de taxistes.
Albert Rivera, líder 
de Ciutadans, va ser 

increpat per un grup de taxistes 
en vaga, que l’acusaven d’haver-los 
venut. A banda de titllar-lo de tra-
ïdor per haver donat suport a les 
plataformes de transport alterna-
tiu  (cal recordar que Uber, una de 
les plataformes de transport alter-
natiu, està assessorada a Espanya 
per Xavier Cima, marit d’Inés Ar-
rimadas), Albert Rivera va ser in-
sultat pel seu lloc de naixement.
I no li van dir “independentista 

i ha pensaments o 
veus que diuen que 
el destí està escrit. 
Avui, assegut sobre 
una roca, davant d’un 
riu, acompanyat del 

meu estimat amic Tro (el meu gos), 
en un silenci acompanyat per la mú-
sica del riu, del vent entre els arbres, 
del cant d’algun ocell, en un entorn 
inigualable i que tenim ben a prop 
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Quan a Albert Rivera
ja li diuen ‘catalán 
de mierda’

El destí està escrit

de mierda”. Ni “soberanista de 
mierda”. Ni tan sols “nacionalis-
ta de mierda”. 
Li van dir “catalán de mierda”.
Sí, catalán de mierda.
Potser es pensava que a ell no li to-
caria. Que després de tants anys vol-
tant per Espanya tot escampant odi 
contra Catalunya, ell quedaria com 
el català bo. Aquell català que ho és 
per no haver-ho pogut evitar, i que 
es protegeix de l’anticatalanisme 
llançant merda contra Catalunya 
i els catalans fins i tot abans que li 
ho demanin.
Doncs no. La bèstia, que ja existia, 
però que ells s’han encarregat de 
fer créixer fins a perdre’n el con-
trol, ara amenaça de devorar-los 
també a ells.
L’estratègia ha funcionat mentre 
ha funcionat. Però ara que, tant en 
qüestions d’anticatalanisme com 
en moltes altres, hi ha alternatives 
electorals molt més radicals que 
Ciutadans, aquests aprenents de 

bruixot comencen a tastar una dosi 
de la seva pròpia medecina. 
Perquè a Espanya, ser català ja era 
sospitós. Però ells s’han encarregat 
de que la situació s’agreugés. Pri-
mer atacant el model d’immersió 
lingüística a les escoles. Després 
els mitjans de comunicació en ca-
talà. I darrerament, inventant-se 
un conflicte social inexistent, per 
tal de vendre als espanyols la idea 
que a casa nostra la gent s’estoma-
ca pel carrer.
Se’ns ha acusat de racistes, de xe-
nòfobs, de supremacistes, i en el 
súmmum de la indecència moral, 
fins i tot de nazis.
Han estat molts anys de mentides i 
difamacions, amb el suport de mol-
tes empreses de l’Ibex-35 i amb tot 
el ventall mediàtic espanyol al seu 
servei per tal d’escampar el seu mis-
satge de crispació, quan no direc-
tament d’odi.
Tal faràs, tal trobaràs. Que ara Al-
bert Rivera tasti una mica d’allò 

eblo. Vienen elecciones y todos los 
partidos políticos nos van a acribi-
llar a promesas que luego la mayoría 
no van a cumplir. Este escrito hace 
tiempo que lo tenía pensado, pero 
esperaba tener una documentación 
que por ahora no tengo, pero viendo 
que los partidos políticos (el PP en 
este caso) quieren sacar tajada, me 
he decidido a hacerlo antes. El PP, 

en L’Actual, critica la limpieza via-
ria del pueblo y les tengo que decir 
que si lo hubieran hecho hace tres 
años igual hasta le ayudaba, pero 
guardárselo como arma electoral 
demuestra que Castellar les im-
porta bien poco. En lo que respec-
ta a mi escrito, también es sobre 
la empresa de limpieza FCC: ya 
comenzaron mal desde el primer 
día, puesto que no trajeron ningún 
vehículo eléctrico con el consenti-
miento del ayuntamiento, sino una 
barredora pequeña para tenerla en 
las cocheras, sin salir. Precisamente 
esa barredora haría un gran trabajo 
en aceras anchas como el paseo, la 
carretera de Sentmenat, las calles 
Portugal, Tarragona, etc., y cómo 
no, en la parte del centro y la plaza 
Mayor, pero no, está parada en las 
cocheras. La barredora que sale va 
con un operario con una sopladora 
y lleva dos pistolas de presión, para 
no levantar polvo, para las alergi-
as. También, al usar las pistolas de 
presión, se limpian las aceras de la 
orina de los perros y otras cosas 
que pudiera haber. También traje-
ron un vehículo con una pistola a 
presión para limpiar los grafitis en 
los lugares que sea necesario, como 
en las paradas de autobús y tambi-
én, a veces, pocas, en los contene-
dores de basura. Luego están los 
de la limpieza viaria, los de los car-
ros. No se les proporcionan bolsas 
para los cubos. Tienen que quitar 
las hierbas, pero no se les proporci-
onan herramientas y cada uno usa 
lo que puede o tiene. También te-
nemos el problema de las baterías 
de contenedores (un tema para una 
página), pero un ejemplo que no me 
entra en la cabeza es cómo pueden 
poner contenedores de rechazo y 
orgánica a ambos lados del patio 
de la guardería de la carretera de 
Sentmenat y en la “acera” de en-
frente, donde está la parada de C3 
y C4 solo hay una casa tapiada, ahí 
lo dejo. Pero a pesar de todo eso el 
problema más grande es que falta 
personal. Tengo entendido, y por 
eso estoy intentando obtener la do-
cumentación, para no poner cosas 

Les últimes setmanes, les xarxes 
s’han fet ressò de la lamentable no-
tícia que el Servei Català de la Salut 
vol endur-se el servei d’oncologia 
pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí 
i centralitzar-lo a la Vall d’Hebrón 
de Barcelona. En resposta a això, ha 
prosperat una petició a través de la
plataforma change.org que dema-
na la permanència d’aquest servei 
a Sabadell i sembla fins i tot que la 
proposta arribarà a discutir-se al 
Parlament de Catalunya. Com no 
podia ser d’una altra manera, els 
voltors de sempre han sortit a ra-
pinyar vots per a les properes elec-
cions municipals.
És el cas del nostre alcalde, l’Ignasi 
Giménez, que va difondre un vídeo 

Voltors electorals

 Cup Castellar

Un any més hem de fer present la 
feina dels voluntaris que els quatre 
primers dies de novembre van emple-
ar el seu temps de lleure oferint cas-
tanyes i altres productes de tardor 
a la paradeta de la plaça Catalunya.
Gràcies al seu esforç van recollir 
1.065,31 € que ens han entregat per-
què puguem seguir fent activitats en 
benefici de la salut mental de tots.
Una abraçada forta!

Aportació econòmica

 Suport Castellar

María Sánchez Mompeal, Medalla Centenària 

La castellarenca María Sánchez Mompeal va rebre dilluns passat, 28 de 
gener, la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya en una cele-
bració que es va dur a terme a la Fundació Obra Social Benèfica i que va 
comptar  amb l’assistència de familiars i de l’alcalde de la vila, Ignasi Gimé-
nez, i del regidor de Salut i Serveis Socials, Joan Creus. La Medalla Cen-
tenària és un reconeixement de la Generalitat lliurat pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies a totes les persones residents a Catalunya 
que han complert 100 anys d’edat o estiguin a punt de complir-los. Es trac-
ta d’una medalla commemorativa personalitzada, gravada amb el nom de 
la persona i l’any de celebració del seu centenari. María Sánchez Mompe-
al s’ha afegit a la llista de castellarencs i castellarenques que han arribat 
a complir cent anys. En l’actualitat, a la vila hi ha vuit persones que supe-
ren el segle de vida: sis dones i un home de 100 anys i una dona de 102 anys.

foto dE lA SEtMAnA
que no son, que una de las condici-
ones era aumentar la plantilla en 
40 operarios, 6 u 8 personas más. 
Por último, por ahora, Castellar del 
Vallés es el único municipio que no 
tiene bolsas en las papeleras. Ahora, 
lo que exijo yo, que la desechería no 
se le adjudique a ninguna empresa 
y la gestione el ayuntamiento, son 
muchos euros los que pierde el pu-
eblo, porque por muy alto que pu-
diera ser el porcentaje que se lleve 
el ayuntamiento, es poco pudiendo 
obtener el 100% y utilizar ese dinero 
para no tener que adjudicar la limpi-
eza viaria a ninguna empresa y vol-
ver a ser parte de la desmantelada 
brigada municipal. Con el dinero de 
la desechería, en unos años Caste-
llar podría tener una flota de vehí-
culos y personal de limpieza como 
se merece. Bueno, si consigo la do-
cumentación que busco ya escribi-
ré otro artículo, pero, eso sí, no de-
jemos que ningún partido político 
venga a usar esto para su campaña 
ya que en estos años no han hecho 
nada. Un saludo grande.

per les xarxes socials en què trac-
tava de personalitzar i fer-se seva 
aquesta reclamació. Des de la CUP 
Castellar lamentem profundament 
aquest fet i instem el PSC i la resta 
de grups polítics a deixar d’utilitzar 
aquesta petició popular per treure’n 
rèdit electoral.
Ep! Però no tot és negatiu. Sembla 
ser que, per fi, després de molt de 
temps d’ignorar aquesta eina, el 
nostre alcalde ha decidit escoltar 
les reclamacions ciutadanes dutes 
a terme a través de change.org. Sí, 
a partir d’ara, aquesta plataforma 
s’ha convertit en un canal vàlid per 
transmetre propostes polítiques des 
de la ciutadania, i estem segurs que 
el PSC farà cas a les iniciatives im-
pulsades a través d’aquest mecanis-
me que es dirigeixen exclusivament 
a ells, com la reclamació d’una pis-
cina municipal digna a Castellar o 
la petició de recuperar el nom ori-
ginal de la plaça Major. El que no 
pot ser és atendre selectivament 
les demandes segons si interessen 
o no. Demanem que l’alcalde de Cas-
tellar sigui conseqüent, deixi d’apli-
car polítiques clientelars i obri un 
procés participatiu que de veritat 
sigui capaç de transformar les de-
mandes dels castellarencs i caste-
llarenques en polítiques municipals 
per al nostre poble.

com és la Vall d’Horta, he reflexio-
nat i he arribat a algunes conclu-
sions que voldria compartir amb 
tots vosaltres.
Si en llevar-nos arribem a la con-
clusió que fem el que fem ens pas-
sarà el mateix, potser no valdria la 
pena aixecar-nos, no caldria, tot està 
escrit i ens passarà exactament el 
mateix. Doncs, amb tots els meus 
respectes, discrepo absolutament.
El nostre destí l’escrivim cadascú 
de nosaltres dia a dia, a conseqüèn-
cia del que fem o, cosa que també 
és important, el que deixem de fer. 
Pensar que el destí està escrit em 
dona la sensació de conformisme, 
que no hi ha res a fer, de no donar 
solucions, de no tenir inquietuds de 
superació, de no voler millorar tan 
individual com col·lectivament, de 
tenir por. Es una excusa fàcil.
Ningú pot escriure el nostre destí, 
no hi ha Constitució que pugui posar 
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que s’ha dedicat a escampar sobre 
els catalans i sigui considerat -ell 
també- com a un “catalán de mier-
da” no deixa de tenir un regust de 
justícia poètica.
D’això se’n diu karma.
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oan Brossa (1919-
1998), que aquest 2019 
hauria fet 100 anys, 
és l’escriptor que ha 
obert més camins per 

a la poesia catalana. Empeltat de 
l’afany investigador i avantguardista 
de J. V. Foix, va entendre de seguida 
que la creació literària havia de ser 
una “aventura oberta” a través de 
la síntesi d’abstracció i realitat. Des 
del primer moment, Brossa se sent 
molt atret pel món de la plàstica i del 
teatre. Coneix i admira Joan Miró 
i la seva capacitat de viure sempre 
“en trànsit poètic per fer pintura”. 
I pel que fa al teatre, el fascinen els 
espectacles de transformisme, dels 
quals l’actor italià Frègoli havia es-
devingut un referent. Li va provocar 
un veritable impacte una sessió al 
teatre Romea en què un actor, entre 
altres mutacions insòlites, muda-
va de cap: “Recordo un personat-
ge que es treia i posava caps, que 
se’ls anava canviant, cosa que em 
va fer un gran efecte”. D’aquestes 
experiències, en treu el que consi-
dera el seu lema de poeta: “L’art és 
vida i la vida és transformació”. I el 
teatre es converteix en una forma 
de trobar la quarta dimensió del 
poema, el moviment: “Les prime-
res coses de teatre es basaven en el 
fet de posar uns poemes en escena 
i afegir-hi unes possibilitats plàsti-
ques que llegits no tenen”. Però, a 
la llarga, aquesta recerca del movi-
ment esdevé un mitjà que treballa 
damunt la imaginació i la sensibili-
tat i no pas solament damunt l’intel-
lecte, perquè en definitiva és el tea-
tre d’un poeta, que no defuig, quan 
convé, la realitat del testimoni. 
Situats en les circumstàncies de la 
postguerra franquista i de la resis-
tència cultural catalana a la dicta-
dura, la poesia de Joan Brossa no 
semblava encaixar en aquell pa-
norama. Però el poeta no vol limi-
tar-se a una línia ideològica. Sense 
deixar de banda la consciència polí-
tica, no vol perdre la capacitat d’ex-
plorar tots els vessants de l’home: 

  fent camí. || joan munDet

Joan Brossa, el poeta 
que obre finestres

J plAçA MAJoR

Anton CARBonEll
Col·lectiu pere Quart

 Joan Creus*

imarts vam aprovar 
al ple, per unanimitat, 
la moció de suport a 
les mesures del pacte 
d’estat contra la vio-

lència de gènere.
Segons la darrera macroenquesta 
sobre la violència de gènere realitza-

D

Política contra la 
violència masclista i el 
masclisme

da pel Ministeri de Sanitat i Igualtat:
-El 12,5% de les dones més grans de 
16 anys han sofert violència de gè-
nere alguna vegada en la seva vida, 
cosa que, en termes absoluts, supo-
sa 2,5 milions de dones a Espanya.
-El 2,7% de les dones més grans de 16 
anys han sofert violència l’últim any.
-El 64% dels fills i filles de les vícti-
mes van presenciar els episodis de 
violència.
-Però, només el 28,6% va presen-
tar denúncia. 
Malgrat aquestes dades demolido-
res que expliquen per si soles la ne-
cessitat de polítiques específiques, 
també n’hi ha unes altres que van 
indicant els canvis que s’estan pro-
duint, entre aquestes:
-El 77,6% ha aconseguit sortir de la 
violència de gènere.
-El 45% ha acudit a algun servei 
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poemes de revolta (1943-1978). Són 
una mostra detonant de poesia de 
combat, que recupera una sorpre-
nent actualitat en aquests dies de 
lluita per la llibertat i la democrà-
cia. Així, l’ “Elegia” dedicada a Sal-
vador Puig Antich: “Rellotge sem-
pre de la gent que lluita, / obres la 
gàbia a muntanyes. No / has caigut 
pas! Puig Antich, Salvador!”. O els 
versos del llibre Askatasuna (1969-
1970): “La gent no s’adona del poder 
que té: / amb una vaga general d’una 
setmana / n’hi hauria prou per a en-
sorrar l’economia, / paralitzar l’Es-
tat i demostrar que / les lleis que im-
posen no són necessàries”.  
La seva producció teatral s’ha edi-
tat amb el títol de Poesia escènica, 
entre els anys 1973 i 1983, i recull 332 
propostes dramàtiques  realitzades  
durant el període 1944-1978. Bros-
sa se situa en una tradició de tea-
tre experimental i avantguardista, 
que dificulta la seva representació i 
el reconeixement públic. En la seva 
producció escènica dels anys qua-
ranta, hi trobem una reflexió sobre 
les possibilitats del llenguatge. Més 
tard, cap a les dècada dels cinquan-
ta i a inicis de la del seixanta, arti-

cula peces en tres actes de caràcter 
simbòlic que desenvolupen temàti-
ques com l’amor –Olga sola (1960)–, 
la llengua, la nació, l’arrelament de 
l’home a la terra, la llibertat, la in-
justícia social… Situat en els anys 
seixanta, Joan Brossa obre dues lí-
nies en la seva “poesia escènica”: 
un teatre literari amb un fort con-
tingut crític envers les instituci-
ons polítiques i eclesiàstiques –El 
dia del profeta (1961)– i una sèrie de 
gèneres parateatrals (Post-teatre 
o accions espectacle, striptease, 
monòlegs de transformisme, acci-
ons musicals…). Quiriquibú (1976) 
va ser l’espectacle que va significar 
una certa revelació i reivindicació 
del món teatral de Joan Brossa i, a 
partir de llavors, s’ha anat repre-
sentant més la seva faceta parate-
atral i no tant la textual.  
No s’entén la importància de Joan 
Brossa sense fer referència a les 
seves col·laboracions amb els grups 
artístics Algol i Dau al Set. El pin-
tor Antoni Tàpies, que havia parti-
cipat en aquestes iniciatives, deia 
que Brossa és “el poeta més radical 
que ha donat la llengua catalana”. 
També, va mantenir contactes amb 

el món de la música contemporània 
del país; per exemple, amb Josep 
Maria Mestres Quadreny, amb qui 
va realitzar diferents projectes com 
la Suite bufa (1966). Sempre li va in-
teressar el cinema i va participar 
en diversos treballs cinematogrà-
fics de Pere Portabella –Nocturn 29 
(1968), Umbracle (1970), Vampir cua-
decuc (1971). Potser aquesta relació 
amb el món de la imatge ha nodrit 
la seva considerable poesia visual, 
en què una pistola pot disparar un 
poema o un aplec de paneroles ocu-
par les parets d’un museu. 
Els 100 Anys de Joan Brossa ens 
conviden a reivindicar i a llegir un 
poeta essencial de la literatura ca-
talana: “Ser home és, es vulgui o no, 
viure sota el domini de la política. 
Les circumstàncies en què em va 
tocar viure van ser de les més dures 
que es puguin donar. La meva llui-
ta es lliurava en dos fronts: en el po-
lític, pel fet d’escriure en català, la 
meva llengua materna, i en l’estètic, 
per la naturalesa experimental del 
meu treball”. Les seves paraules ens 
interpel·len, encara remouen la sen-
sibilitat i el pensament crític i ens 
fa sentir oberts a nous horitzons.

“El poeta és com una pantalla que 
copsa un seguit d’associacions que 
li venen de dins; jo només em limi-
tava a no frenar res. Totes aquestes 
imatges i estats d’ànim els plasma-
va sense dirigir-los ni garbellar-los, 
en especial aquests primers anys”. 
En definitiva, es tractava d’experi-
mentar una voluntat de revolta en 
un pla profund, “no pas en el nivell 
anecdòtic que pretén el realisme so-
cialista”. I, en aquest sentit, resulta 
inspiradora la figura de João Cabral 
de Melo: “Ell, que era un crític molt 
agut, adscrit al marxisme, em va ex-
plicar, em va fer comprendre la pos-
sibilitat que hi havia d’evolució de les 
formes neosurrealistes aplicades cap 
a un sentit progressista-social”. Em 
va fer Joan Brossa (1951) és el llibre 
fonamental que recull tots aquests 
nous aprenentatges que permeten 
conciliar l’avantguardisme i el rea-
lisme: “Un home esternuda. / Passa 
un cotxe. / Un botiguer tira la porta 
de ferro avall. / Passa una dona amb 
una garrafa plena d’aigua. / Me’n vaig 
a dormir. / Això és tot”.
En el terreny de la poesia, val la pena 
destacar un conjunt de versos que 
va aplegar en el volum Antologia de 

d’ajuda mèdica, social o legal.
El compromís de les forces políti-
ques amb la democràcia i l’estat de 
dret exigeix un compromís amb la 
vida i amb la llibertat de les dones, 
un compromís ferm en pro d’una po-
lítica sostinguda per erradicar la vio-
lència de gènere. No podem, no hem 
de posar en perill el present i futur 
de les dones i dels seus fills i filles.
Es fa necessari, doncs, augmentar 
els esforços contra la violència de 
gènere, mantenir-la com a priori-
tat política i democràtica, aïllar els 
violents i els qui els donen cobertu-
ra política, i exigir que es reforci el 
sistema de protecció per a les dones 
víctimes i es desenvolupin tots els 
recursos i mesures que es contem-
plen al pacte d’estat en matèria de 
violència de gènere.
* 1er tinent d’alcalde

preu a la llibertat de pensament i 
acció pacífica, ningú pot empreso-
nar els nostres ideals i anhels, en 
nom de qui sap què o qui. La vida 
és nostra, ningú té dret a segres-
tar-la, ni que sigui per un instant, 
ningú té dret a decidir com hem de 
pensar, ningú té dret a no deixar-nos 
lluitar a favor dels nostres pensa-
ments i ideals.
I em venien al cap un cop més els 
nostres companys i companyes em-
presonats injustament, pel fet preci-
sament d’això, de no conformar-se, 
de voler quelcom més just, de defen-
sar de manera pacífica i democrà-
tica i en el dia a dia els ideals d’un 
poble, per voler canviar aquest destí 
que no està escrit enlloc, un destí 
que arrosseguem des de fa moltes 
dècades, un destí que només podem 

canviar cadascú de nosaltres de ma-
nera individual o col·lectiva, i així 
ho vam demostrar 1-O.
S’acosta la data del judici del procés, 
els nostres presos i preses polítiques 
possiblement, avui mateix, siguin 
traslladats a Madrid, per ser jut-
jats pel fet de voler canviar el destí 
d’un poble; un judici que afronten 
amb determinació, amb valentia i 
coratge, sense penediments de res 
del que van fer, i és lògic, no van fer 
res malament.
Però el que són les coses del destí, 
que no està escrit, no tenen res a 
veure amb les coses de la mal ano-
menada justícia espanyola, que pre-
tén marcar el destí de tots i totes 
nosaltres, perquè en aquest judici, 
malauradament, crec que ja està tot 
escrit, donat i beneit. 
Molta força companyes i compa-

nyes #llibertatpresosipresespoli-
tiques #noesteusols.
*Regidor d’ERC
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actualitat

La castellarenca Marina Barbero va rebre, dilluns passat, el premi que 
el programa de cuina Quins fogons va entregar-li com a recompensa a la 
participació que va fer al concurs que les cuineres de Quins fogons van 
convocar en motiu de les festes nadalenques. 

En aquest concurs, es reptava els seguidors i seguidores d’aquest 
programa gastronòmic a elaborar un tortell de Reis seguint les indica-
cions dels dos vídeos publicats al Facebook de Quins fogons. En total, a 
la convocatòria, que es va obrir a finals del 2018, es van fer 120 participa-
cions en forma de ‘m’agrada’ a la publicació i es van rebre 45 fotografi-
es de tortells elaborats per diverses famílies, a partir de les receptes de 
Quins fogons. “Estem molt agraïdes i sorpreses perquè, a partir de la 
nostra recepta, hi va haver gent que es va arriscar a fer-ne versions 
pròpies, i això és fantàstic!”. Quins fogons havia proposat un parell de 
receptes per poder optar al concurs: un tortell de brioix, nata i fruites, i 
un altre, de pasta de full, nata i fruites.  Entre tots els participants, es va 
fer un sorteig. La guanyadora va rebre un davantal exclusiu de Quins fo-
gons i utensilis de cuina. “A Quins fogons ens plantegem organitzar 
altres concursos similars, perquè ha tingut molt èxit”.   || reDaccIó

Premi pel tortell 
de quins fogons

Marina Barbero, guanyadora del primer concurs de tortells Quins fogons. ||  m. a.

pRoGRAMA | concurs

Els vuit restaurants que formen part 
del col·lectiu gastronòmic CuinaVallès 
(www.cuinavalles.cat), entre aquests 
el restaurant Garbí de Castellar, pro-
posen un homenatge gastronòmic 
amb les primeres favetes baby de 
la temporada. Fins aquest diumen-
ge, elaboraran diferents plats amb 

el garbí ret homenage a les 
primeres favetes ‘baby’

El plat elaborat pel restaurant durant aquests dies. || ceDIDa

L’establiment fa un 
plat amb favetes 
de vilassar i pèsols 
del maresme

La castellarenca marina barbero va ser 
la guanyadora al concurs gastronòmic

aquesta lleguminosa d’hivern, colli-
da, principalment, per pagesos d’en-
torns propers com el Maresme, el 
Baix Llobregat o el Vallès.

Carles Calsina, del restaurant 
Garbí, aposta per un àpat tradicio-
nal com favetes de Vilassar de Mar i 
pèsols del Maresme, presentats amb 
ou bullit i menta.

Els xefs de Cuina Vallès desta-
quen la qualitat organolèptica d’aques-
ta lleguminosa de mida més menuda 
i valoren que “és de plena tempo-
rada i, per tant, el gust i la textura 
tendra fan que estigui en seu mo-
ment òptim per tastar-les”. Per tal 
de seguir promocionant el producte 

GAStRonoMiA | cuina vaLLès

de temporada, al mes febrer planegen 
que la seva carta inclogui alguns plats 
nous amb tòfona negra i la col broto-
nera del Vallès com a protagonistes.

Els membres de Cuina Vallès 
destaquen que “a la cuina de la nos-
tra terra, les faves sempre hi han 
estat presents amb plats insígnia 
com les faves a la catalana, on es 
barregen amb botifarra i cansala-
da. També es poden saltejar amb 
unes fulles de menta o alls tendres, 
en truita, o fins i tot, triturades com 
a puré, que es digeriran millor”.

En relació al seu contingut nu-
tricional, les faves tendres tenen pro-
pietats intermèdies entre les ver-
dures i els llegums. Destaquen en 
carbohidrats complexos, proteïnes, 
fibra, vitamines del grup B (princi-
palment B1, B2, B3 i B9) i minerals 
com el calci, el ferro, el magnesi, el 
potassi i el zinc. Gràcies a l’elevat con-
tingut en fibra, les favetes col·laboren 
en la regulació del trànsit intestinal. 
A més, tenen unes substàncies anti-
oxidants, els compostos fenòlics, que 
protegeixen les cèl·lules dels atacs 
dels radicals lliures.

El col·lectiu Cuina Vallès, format 
actualment per vuit restauradors de 
la comarca, va néixer el 2006. A més 
del restaurant Garbí, formen part 
d’aquest col·lectiu Can Feu, de Saba-
dell; El Cel de les Oques, de Terrassa; 
Lossum, de Sant Quirze del Vallès; 
Can Vinyers, de Matadepera; El Rís-
tol, de Viladecavalls; Tast & Gust, de 
Cerdanyola i Can Piqué, de Montca-
da i Reixac.  || reDaccIó

l’alumnat que participa en la segona edició del taller de periodisme, divendres passat durant la inauguració. || f. muñoz

El MiRAdoR | mitjans municiPaLs

tret de sortida a la 2a edició del taller de periodisme

El divendres passat, dia 25, va tenir 
lloc a El Mirador la primera reunió del 
curs de periodisme jove que s’ofereix 
per segon any consecutiu als joves 
castellarencs d’entre 13 i 17 anys. En 
la presentació van reunir-se 16 dels 20 
joves que participaran en el projecte 
d’aquest any, juntament amb diver-
sos responsables de l’Ajuntament re-
lacionats amb el món del periodisme 
i de la formació: Joan Creus, regidor 
de Comunicació; Julià Guerrero, di-
rector de mitjans; Raül Rosàs, d’El 
Mirador; i Albert San Andrés, l’en-
carregat d’impartir el curs i redactor 
d’esports de L’Actual. El principal pro-

pòsit del curs és endinsar els joves en 
el món del periodisme. Tot això, amb 
un total de 20 hores de curs reparti-
des en 10 divendres, del 25 de gener 
al 29 de març.

La reunió va començar amb una 
petita introducció en mans de Creus, 
que va parlar amb els joves sobre 
temes de gran rellevància i els va ani-
mar a presentar-se davant dels seus 
companys de curs, en què van expli-
car les seves aficions, aspiracions i 
el que esperen del curs. Una vegada 
acabades les presentacions, Guerre-
ro els va parlar del projecte de L’Ac-
tual Jove i els va animar a participar. 

Per últim, San Andrés els va 
transmetre la seva experiència en 
aquest sector, i els va explicar la rea-
litat darrere d’aquest món. Seguida-
ment, els alumnes del curs van comen-
çar a escriure la seva primera notícia 
del curs, amb la qual van demostrar 
de què eren capaços.  ||  jÚlIa alIer 

(alumna Del taller)

La proposta compta 
amb 20 estudiants 
de secundària dels 
centres educatius 
de la vila
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Comença la segona fase a les 
lligues de vòlei

els equips sèniors de vòlei de l’fs 
castellar comencen la segona fase 
de la lliga amb diferents objectius 
aquest cap de setmana. mentre que 

el masculí de nieves torrico lluitarà 
per aconseguir l’ascens a primera 
catalana, el femení de raúl gálvez 
jugarà per evitar el descens a quar-
ta catalana i mantenir-se en la ca-
tegoria que van assolir la tempora-
da passada.

Sara Salcedo, subcampiona 
junior del i Grand Slam de 
Menors de la fCp

la palista castellarenca va acabar 
subcampiona de catalunya en ca-
tegoria júnior, després de caure a la 

final del I gran slam de menors orga-
nitzat per la federació catalana de 
pàdel a granollers. salcedo, núme-
ro 3 del rànquing català, va fer parella 
amb mireia serrano i va caure per 5 - 
7/4 - 6  davant la parella formada per 
Irene garcia i  milena rojas.

bassols es fa càrrec de l’hc castellar
el nou entrenador substitueix Pere gassó amb el difícil repte de tractar de salvar la categoria de Primera catalana

queden de lliga, 
per tractar 
de salvar la 
categoria

JoRnAdES

13

Ramon Bassols en un temps mort al derbi contra l’HC Sentmenat. || a. san anDrés

 Albert San Andrés

En una situació força complicada, l’HC 
Castellar ha mogut fitxa per tractar de 
capgirar la dinàmica de la lliga i inten-
tar salvar la categoria. En el primer dels 
moviments, Ramon Bassols substituirà 
Pere Gassó a la banqueta del primer equip 
i amb només dos entrenaments ja va de-
butar al derbi vallesà de divendres passat.

Amb molta experiència en el món 
de l’hoquei, com a jugador i entrenador, 
Bassols arriba des de l’HC Sentmenat 
per tal de capgirar la imatge negativa 
del club grana en aquesta primera volta. 
Preparador físic de professió, Bassols va 
començar a entrenar l’equip la setmana 
passada, abans d’haver passat per les 
banquetes del CP Congrés, Mollet i An-
dorra, entre d’altres, o la preparació físi-
ca del CP Calafell.

El malgratenc Pere Gassó deixa la 
banqueta de l’equip de mutu acord amb 
el club després de no aconseguir sumar 
cap punt les 15 jornades que ha dirigit el 
club ni en tota la primera volta.

“L’objectiu és salvar la categoria 
i, com a entrenador, espero aportar 
moltes coses i que serveixin per a prò-
ximes temporades. L’equip està molt 
malament i necessitava un canvi” va 
explicar el nou tècnic, que va reconèixer 
que “és un projecte molt difícil i s’hau-
rà de treballar molt”.

La primera aventura al capdavant 
del Castellar la va iniciar divendres pas-
sat amb el derbi vallesà contra el Sent-
menat, un equip que coneix bé. Els dos 
equips arribaven en situacions molt di-
ferents a la lliga: mentre els granes són 
el pitjor equip de tota la Primera Catala-

na, el segon equip dels blaus és tercer, a 
només un punt de la segona plaça.

Amb sis jugadors que competeixen 
regularment amb l’equip de Nacional 
Catalana, els locals no donaven opció als 
castellarencs. L’exjugador Víctor Bonilla 
anotava als sis minuts després d’una con-
tinuació de jugada i rematava en segona 
acció. En menys d’un minut, una assistèn-
cia de falta significava el segon gol, obra 
de Nil Monsonís, i segons després era Iván 
Morales qui aprofitava una contra ràpida 
per fer el 3-0.

Els locals canviaven poc el seu estil, 
però com a mínim se’ls va notar un canvi 
en la intensitat del joc. Sense temps per 
canviar res, l’equip grana no aconseguia 
reaccionar contra un rival d’entitat supe-
rior, tot i que les diferències no eren tan-
tes, quan aquest jugava amb l’equip sense 
jugadors de Nacional.

Amb el 3-0 s’iniciava la segona part i 
Morales només necessitava un minut per 
fer el quart. Sis després, el mateix jugador 
feia el cinquè després d’un refús de Sergio 
Ruiz, que treia un xut de Bonilla. Bonilla, 
però, es rescabalava i feia la mitja dotze-
na a 15 del final.

Lluny de lluitar pel resultat, Bassols 
aprofitava el partit per fer un entrenament 
llarg –per horari, divendres a les 10 de la nit, 
ho podria haver estat– i fer provatures a la 
pista amb diferents rotacions de jugadors.

Cuscó a la contra, i recollint un rebot 
després, feia el setè i el vuitè, abans que 
Marcel Montllor fos objecte d’un penal 
clar, transformat per Jordi Vegas (8-1). 
El local Ilari tancava el marcador a set 
del final i Sergio Ruiz aturava una direc-
ta abans d’acabar el temps reglamentari.

“Crec que el resultat no és reflex 
del partit. El Sentmenat s’ha plantat 

els jugadors, tot i que diuen que el canvi 
d’actitud ha estat important. Encara no 
ho puc valorar, ja que, per a mi, l’actitud 
s’ha perdut amb nou gols. No s’ha jugat 
bé, però hem fet coses que hem entrenat 
aquests dos dies” va remarcar.

L’HC Castellar segueix a la cua de la 
classificació del grup A de Primera Cata-
lana, amb la salvació a 16 punts –14 per a 
sortir del descens directe– abans d’enfron-
tar-se al Tordera, penúltim classificat del 
grup amb només tres punts i una ocasió 
única per començar a aixecar el cap dis-
sabte que ve al Dani Pedrosa. 

als primers minuts amb cinc jugadors 
en pista que juguen a Nacional Catala-
na, amb alguns dels màxims anotadors 
i un equip molt fort fet per pujar a Naci-
onal Espanyola. Aquest és un equip que 
una vegada al mes fa un amistós contra 
un club d’Ok Lliga” va explicar el tècnic 
grana, que va afegir que “això ens provoca 
un desajust en 10 minuts amb tres gols, 
amb errors defensius que caldrà soluci-
onar. No tenim els recursos que tindrí-
em si haguéssim començat a treballar 
des de l’inici de temporada”.

“Pel que fa a l’actitud, no coneixia 
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L’FS Farmàcia Yangüela Castellar 
segueix sumant una jornada més en 
lliga, després d’aconseguir un empat 
a tres contra el Castellbisbal, el seu 
immediat perseguidor. Els de Darío 
Martínez, amb dues baixes molt sen-
sibles, van aconseguir esgarrapar 
un valuós punt al Joaquim Blume 
que serveix per a mantenir la vui-
tena posició a la taula.

Sense Quim Juncosa ni Àngel 
Olivares –els dos màxims golejadors 
de l’equip aquesta temporada, amb 
nou i onze gols respectivament– el 
tècnic Martínez afrontava un partit 
difícil contra un rival que els podia 
sobrepassar en la classificació en 
cas de victòria.

Després de dues victòries con-
secutives davant el Nou Escorial i el 
Rosario Central, els taronges comen-
çaven el derbi vallesà amb un gol de 
David Pareja al minut dos, tot i que 
la rèplica dels de Castellbisbal no es 
feia esperar gaire i Cristian Martín 
empatava un minut més tard. Anto-
nio Rosado tornava a avançar els lo-
cals al minut vuit, per marxar al des-

novena jornada consecutiva puntuant (3-3)
L’fs castellar 
empata amb el 
castellbisbal i segueix 
sumant en lliga

cans manant al lluminós del Blume.
L’inici de la segona, però, porta-

va l’empat visitant amb gol d’Alber-
to Area al minut quatre i havien de 
passar cinc més perquè Sergi Bra-
cons tornés a avançar els seus. Amb 
el 3-2, l’equip seguia notant les dues 
importants baixes de dos dels juga-
dors que estan sent determinants 
aquesta temporada.

Cristian Martín feia valer el de-
finitiu empat a tres, que deixava un 
regust amarg a la boca dels locals, 
ja que després d’una dinàmica gua-
nyadora, l’empat tenia gust de poc.

El tècnic taronja confirmava 
aquest extrem i va explicar que “ha 
estat un partit molt igualat i l’em-
pat té un cert regust de derrota, ja 
que després de la bona ratxa que 
portàvem en lliga i d’anar sempre 
al davant al marcador, un punt 
és poc. L’equip ha notat molt les 
dues baixes”.

L’FS Farmàcia Yangüela Cas-
tellar tanca la primera volta de la 
lliga en vuitena posició de la taula, 
a cinc punts del descens i amb tres 
equips per sota. La zona mitja-alta 
segueix també a cinc punts, una set-
mana abans de repetir partit a casa, 
rebent al Monistrol (dissabte, 18:00 
h), amb qui van caure en el primer 
partit de la temporada per la míni-
ma (5-4) i que ocupa la novena po-
sició amb un punt menys que els ta-
ronges.  || a. san anDrés

futBol SAlA | divisió d’honor

El castellarenc Max Smith en una jugada al Joaquim Blume. || a. san anDrés

Xavi Planas als 5 km de Terrassa i 
Josep Obrador als 5 km marxa de 
Badalona van proclamar-se subcam-
pions de Catalunya de les modali-

Xavi Planas i josep obrador,
subcampions de catalunya

xavi planas durant la competició dels 5 km de terrassa. || ceDIDa

una de les participants a l’open de bicitrial. || ceDIDa

tats respectives, començant l’any 
amb força pels veterans del Club 
Atlètic Castellar.

Planas (16,13) aconseguia la se-
gona plaça després d’un mes retirat 
de la competició per lesió. Els vete-
rans Anna Martí, Anna Gil, Anna 

Olivé, Àngels Lozano i Benjamí Be-
nedicto també van participar en la 
prova terrassenca. També a la ma-
teixa ciutat es va disputar la mitja 
marató, amb l’atleta verd Mohamed 
El Haddad (01:24,13) va ser el millor 
classificat del club en categoria de 
veterans i va aconseguir una meri-
tòria 40a posició.

Obrador (25,29) va ser segon als 
5 km marxa de Badalona, amb el seu 
company José Fructuoso (27,30) en 
tercera posició de la categoria M-50.

Seguint amb els veterans, el 
fondista Chema Cañadas es va im-
posar al  30è Cros de Vidreres del 
circuit gironí, en categoria Màster-
A; és la tercera prova d’aquestes ca-
racterístiques que guanya aquesta 
temporada. 

Al campionat de Catalunya de 
pista coberta a Sabadell, Laura Her-
nández era cinquena en categoria 
Sub-23 en llargada després d’acon-
seguir saltar 5,16 metres, sumant un 
nou rècord per al CAC. Als 60 me-
tres tanques absolut, Àngel Vilalta 
(8,88 s) va ser dotzè.  

AtlEtiSME | c. at. casteLLar

Tretze van ser el total de categories que van participar en la tercera edi-
ció de l’Open de Trial ‘ELBIXU’, que enguany donava el tret de sortida des 
de l’Era d’en Petasques. Un total de 68 participants van prendre la sortida 
d’un torneig que novament tindrà tres proves, totes aquestes a Castellar.

La primera de les cites d’aquesta tercera edició va disputar-se a l’Era 
d’en Petasques i va comptar amb cinc zones naturals que els participants 
van haver de fer dues vegades –excepte en categoria push-bike– i en què la cli-
matologia va complicar la participació per les fortes ratxes de vent del mig-
dia, que van fer més tècnic el recorregut. Els guanyadors van ser, en push-
bike, Ares Valls, Éric Manrique en promesa,  Éric Moyano en Open Negre, 
Naia Rovira en Poussin, Noa Rusca en Open Blanc, Erik Perona en benja-
mí, Marc Salom en Open Verd, Martí Rusiñol en Minime, Pau Terradas en 
Open Blau, Alan Rovira en júnior, Nil Benitez en Open Vermell, Pedro Sousa 
en Veterans i Guillermo Marín en Veterans Pro.  || a.s.a.

68 participants van gaudir 
del III Open de Trial ELBIXU

BikEtRiAl | oPen ‘eLbiXu’

 Albert San Andrés
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Caldes de Montbui sempre és un camp 
difícil, però aquesta temporada s’ha 
confirmat com a un dels més difícils de 
la categoria. La UE Castellar de Juan 
Carlos Rodríguez va donar una imat-
ge pèssima caient per 5 a 1, en un par-
tit sense recursos ni ambició, en què 
l’efectivitat de l’equip local va ser la tò-
nica durant els 90 minuts.

Després de l’adéu de Dani Que-
sada la setmana passada, el Castellar 
segueix perdent jugadors i sense tenir 
fitxatges nous, un hàndicap per a Juan 
Carlos Rodríguez que segueix tapant 
forats des de la banqueta. El Caldes de 
José Luís Duque va deixar en evidèn-
cia totes les carències d’un equip que 
ha deixat de tenir recursos i amb una 
falta evident de jugadors que marquin 
diferències sobre el terreny de joc.

Sense Óscar Carmona per san-
ció, els castellarencs començaven un 
fred partit al Municipal de la Torre 
Roja de Caldes, on el vent era un dels 
protagonistes principals. Els castella-
rencs sortien a manar al camp, davant 
d’un ordenat Caldes que les veia venir 
i que no deixava comoditat als de Ro-
dríguez durant els primers 15 minuts.

Les arribades eren del Castellar, 
però era el Caldes qui posava els gols. 
Al minut 20, el local Rubén Ruiz ano-
tava un gol de falta des de la dreta, que 
feia trontollar la porteria defensada 
per Alberto Serrano i deixava encara 
més fred l’ànim castellarenc. Només 

La ue castellar, sense ambició ni idees a caldes
un equip sense 
ambició es complica 
la vida i se situa 13è 
a la classificació

sis minuts més necessitava Adama 
Sissoko per construir una galopada 
en solitari, després de recuperar al 
centre del camp, superant de vaseli-
na Serrano.

Amb el 2-0, el Castellar reacci-
onava i en la primera jugada, Grego 
Carreras s’inventava un xut des de l’es-
querra, que rebotava al travesser i bo-
tava dins de la porteria, un gol que sem-
blava que hauria de servir de revulsiu.

futBol | 2a cataLana

Estrada com a únic davanter pur– a 
l’equip és un dels principals problemes 
d’un conjunt que ha anat perdent ju-
gadors però que no ha fitxat res els úl-
tims mesos. Les reiterades lesions i ju-
gadors del juvenil, als que tampoc se’ls 
pot demanar miracles, han fet que els 
de Rodríguez tornin a tocar el descens i 
a estar en caiguda lliure en un moment 
vital de la temporada.

 Un error defensiu amb el temps 
reglamentari complet, regalava el cin-
què gol a Sebastián Villegas, que sen-
tenciava amb el 5-1 al marcador de la 
Torre Roja.

 “L’actitud des del comença-
ment ha estat nefasta. D’ençà que soc 
entrenador al Castellar ha estat el 
pitjor partit, però amb diferència, en 
actitud d’uns jugadors que sempre 
han lluitat cada partit. Tres errors 
a la primera part i tres gols. Amb el 
2-1 semblava que ens ficàvem al par-
tit, però no ha estat així” ha explicat 
el tècnic Juan Carlos Rodríguez, que 
per enèsima vegada ha remarcat que 
“no arriben fitxatges, no arriba res. 
Seguirem amb el mateix i tirant del 
juvenil. Per a mi, això cada vegada 
fa pitjor cara”.

 “Ja es va dir de fitxar fa un 
temps i no es va fer, ara ho hem de 
buscar de pressa i corrents en un 
moment molt difícil. A això s’ha de 
sumar que els jugadors només co-
bren primes i que l’equip és a Caste-
llar, una zona difícil per venir” ha re-
marcat sobre la gespa de la Torre Roja.

 La UE Castellar cau a la 13a posi-
ció amb 22 punts i empata amb la Saba-
dellenca, primer equip en zona de pro-
moció de descens i només a quatre del 
Can Parellada, primer equip  en zona 
de descens directe.  || a. s.a.

A Caldes, el castellarenc ‘Grego’ Carreras va ser l’autor de l’únic gol del partit per la uE Castellar. || a.san anDrés

No era així i el Caldes, fent gala 
d’una efectivitat brutal, anotava un 
altre al 42. Adama copiava el primer i 
ho tornava a repetir: galopada en so-
litari i vaselina per la dreta, per mar-
xar al descans amb un contundent 3-1.

Sense gaires recursos a la ban-
queta i mirant el partit des de la grada 
per sanció, Rodríguez feia saltar al 
terreny de joc Jan Marc Roldán, as-
seient Jordi Torres per treure un de-

fensa i guanyar un davanter. El revul-
siu no servia de gaire i, al 69, Adama 
signava el hat-trick després de culmi-
nar una contra.

 Amb una renda insalvable, el 
Caldes esperava tancat en defensa el 
Castellar, que tocava al centre del camp 
però no era capaç d’arribar a porteria 
amb perill, sent contades les ocasions 
en tot el partit. La falta d’una referèn-
cia atacant contundent –amb Marc 
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Albert Cadafalch -de negre- a l’All Star del nou Congost de Manresa. || fcb

Eric Rubio i Jordi Vilarnau, amb les copes de campions de la Resistència de l’Ametlla. || ceDIDa

BàSQuEt | aLL star

MotoCiCliSME | motocrós

Cadafalch
guanya a 
l’All Star

Eric Rubio s’imposa 
a la IV Resistència 
de L’Ametlla

Aquest cap de setmana no hi va haver 
jornada de Copa Catalunya a causa 
de la disputa durant tot el cap de set-
mana de la tercera edició de l’All Star 
de la Federació Catalana de bàsquet, 
disputat a la pista del Nou Congost de 
Manresa, lloc de joc del Baxi Manresa 
de l’ACB, davant 3.500 espectadors.

Si l’any passat, tot i ser equip de 
Primera Catalana, el CB Castellar va 
estar present amb el nord-americà 

El pilot castellarenc de motocròs Eric Rubio comença amb 
força la temporada 2019 i diumenge passat va aconseguir la 
victòria a la IV edició de la Cursa de Resistència de l’Amet-
lla del Vallès, fent parella amb el també pilot de la Dani Ro-
driguez Academy, Jordi Vilarnau, en categoria de 50 cc.

Rubio va aconseguir el millor temps en la classificatò-
ria, tot i patir una avaria mecànica al fre del darrere i haver 
de marcar el temps en només dues voltes. A la cursa però, 
marcava el holeshot a la sortida després d’arrencar en pri-
mera posició, una plaça que mantindrien durant tota la 
cursa els dos pilots de la Rodríguez Academy, que van aca-
bar amb una volta d’avantatge amb els segons classificats. 

 ||  a. san anDrés

Marquie Smith –guanyador de les dues 
primeres edicions del concurs d’esmai-
xades– en aquesta, el protagonista va 
ser el base groc-i-negre Albert Cada-
falch, que va participar en la victòria 
de l’equip negre, format pels millors 
jugadors del grup dos de la categoria. 
L’equip va imposar-se per  resultat final 
de 91 a 94. El jugador castellarenc va 
aportar tres punts, una assistència i 
dues recuperacions en la victòria del 
seu equip, que va dominar el marca-
dor durant els quatre quarts. L’MVP 
del partit va ser l’etern Pedro Cuesta, 
del Badalonès, amb 17 punts i 6 rebots.

La jornada de dissabte va finalit-
zar amb el concurs d’esmaixades,   que 
es va emportar el jugador del CB Cer-
danyola, Guillem Sánchez, amb un total 
de 121 punts, superant Hasain Bunnell, 
del CB Artés.  ||  a. san anDrés

Vic riuprimer - berga 2-0
les franqueses - juan xxIII 5-1
joanenc - sabadell b 1-1
sabadellenca - gramanet 2-0
parets - matadepera 4-0
masnou - roda de ter 4-1
Caldes M. - uE Castellar 5-1
ripollet - can parellada 1-0
cardedeu - sallent 1-1

Sentmenat - HC Castellar 9-1
bigues i riells - Voltregà 4-5
arenys de mar - lloret 2-6
tona - geieg 5-1
jonquerenc - palafrugell 5-2
arenys de munt - cassanenc 5-2
tordera - Vic 1-9
roda - ripoll 2-4

alheña - rosario central  3-5
fS Castellar - Castellbisbal 3-3
monistrol - gavà b 6-3
casserres - nou escorial 1-5
sants - olesa 8-1
floresta b - eixample 3-5
rocafort - sant joan Despí 2-2

futBol futBol SAlA BàSQuEt HoQuEi pAtinS
2a cataLana · gruP iv · j19 divisió d’honor · gruP ii · j13 coPa  cataLunYa· gruP 2 · j13 1a cataLana · gruP a · j17

ce berga  37  19  10  7 2
cf Parets  36  19  10  6  3
uDa gramanet  33  18  10  3  5
fc joanenc  33  19  9  6  4
vic-riuprimer rfc 32  19  9  5  5
ce sabadell b  32  19  9  5  5
cd masnou 32 19  9  5  5
cf caldes montbui  31  19  9  4  6
cf ripollet 31  19  8  7  4
cf Les franqueses  29  18  9  2  7
fc cardedeu  27 19  7  6  6
ce sallent 23  19  6  5  8
uE Castellar  22  19  6  4  9
ue sabadellenca  22  19  6  4  9
cd can Parellada 18  19  5  3  11
fc matadepera  17  19  4  5  10
cs juan XXiii 8 19 2 2 15
ce roda de ter 6 19 1 3 15

fs bosco rocafort 28 13 8 4 1
fs olesa 26 13 8 2 3
ap nou escorial 25 13 8 1 4
s joan Despí cfs 24 13 7 3 3
sants futsal 23 13 7 2 4
alheña ce 22 13 7 1 5
fs casserres 19 13 6 1 6
fS Castellar 17 13 4 5 4
monistrol fs 16 13 5 1 7
f rosario central 16 13 5 1 7
fs castellbisbal 16 13 5 1 7
cfs eixample 12 13 3 3 7
ccr gavà b 10 13 3 1 9
olímpic floresta b 6 13 2 0 11

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
basquet 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 46 17 15 1 1
Hp tona 34 17 11 1 5
Hc sentmenat 33 17 10 3 4
cp jonquerenc 32 17 10 2 5
fD cassanenc 32 17 10 2 5
ce arenys de m. 31 17 9 4 4
Hc ripoll 30 17 9 3 5
cp roda 30 16 10 0 6
cH lloret 27 17 8 3 6
cHp bigues i riells 21 17 6 3 8
cp Vic 20 17 6 2 9
cH palafrugell 19 17 5 4 8
geieg 16 17 4 4 9
cH arenys de mar 14 17 4 2 11
cp tordera 3 17 1 0 16
HC Castellar 0 16 0 0 16

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

futBol (uE Castellar)

diSSABtE 2 fEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00   aleví D – pb castellbisbal
09:00   aleví e – sabadell fc 
10:30     benjamí e – c. sabadellès  
10:30     escola – can parellada  
12:00     cadet b – sabadellenca ue  
14:00     Infantil c – oar gràcia 
16:00     juvenil a – natació terrassa
18:00     juvenil b – base 
montcada cf

partits a fora
09:00    oar gràcia sabadell -  aleví f 
09:00    santa eulàlia -  aleví H 
10:00    sant quirze fc -  aleví a 
10:00    can rull rt -  aleví c 
10:45    efb ripollet -  benjamí a 
11:45    j. 25 sept. -  prebenjamí a 
11:45    pb sant cugat -  aleví b 
12:00    c. i Vilar -  Infantil a fem 
12:00    Vic riuprimer -  Infantil a 
12:30    ripollet cf -  benjamí b 
12:45    can rull rt-  prebenjamí b 
12:45    ufb jabac -  benjamí D 
13:15    ef planadeu -  Infantil b 
15:00    sabadell nord cf -  Infantil D 
15:00    sabadell fc -  juvenil fem 

diuMEnGE 3 fEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15     Veterans – V. pallejà
10:15     benjamí c – ef planadeu
12:15     amateur a – cardedeu fc 
14:30     cadet c – ef 
base ripollet aD 
16:30     cadet a – cerdanyola
18:30     Infantil b fem – l. las planas

AGEndA
de L’1 aL 7 de febrer

BàSQuEt (CB Castellar)

diSSABtE 2 fEBRER
pavelló puigverd
09:00   premini  – cb nou badia
10:30     premini fem – pineda de mar
16:30     preinfantil  – ue sant cugat
18:00     júnior fem – ce Vila olímpica

partits a fora
10:15    ceb sant jordi -  mini 
10:15    cn sabadell -  premini 
12:30    cb torelló -  júnior 
19:00   cb sant pere -  sènior b 
19:15    ce gelida -  sots 25 

diuMEnGE 3 fEBRER
pavelló puigverd
09:30   Infantil  – cb esparraguera
11:00     mini  – aese

partits a fora
16:30    cn caldes -  cadet 
18:00    bàsquet pia -  sènior fem
18:00    cb cantaires -  sènior a 

HoQuEi (HC Castellar)

diVEndRES 1 fEBRER
pavelló dani pedrosa
21:30  juvenil a – ch Palafrugell

diSSABtE 2 fEBRER
pavelló dani pedrosa
16:00    escola – bigues i riells
17:00    juvenil b – chP sant feliu
19:00    Prebenjamí b – sant celoni
20:00   sènior – cP tordera

partits a fora
10:15   cP vilanova -  Prebenjamí a 
15:00   arenys de munt - benjamí
19:00   cP roda - infantil

diuMEnGE 3 fEBRER
pavelló dani pedrosa
10:30   femení – hc Palau
11:30    iniciació a – ueh barberà
12:30    aleví – hc ripoll

partits a fora
17:00   chP sant feliu - iniciació b 

VòlEi (fS Castellar)

diSSABtE 2 fEBRER
pavelló puiGVERd 
10:45   cadet b  – torre claramunt
12:30    infantil b  – cvb barça

partits a fora
12:30    igualada vc -  cadet masc.  

partits a fora
09:30   aec vallbona -  infantil a 
10:45    sagrat cor sarrià -  cadet a 
12:30    sagrat cor sarrià -  juvenil 
17:45    Llars mundet -  sènior a 
18:00    cv sant Pere   sènior masc. 
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Hora del Conte en anglès 
a la ludoteca Municipal, 
aquest dissabte
el dia 2 de febrer, la ludoteca mu-
nicipal les 3 moreres ha programat 
una nova sessió de l’Hora del conte 
en anglès, amb el llibre titulat the 

secret of a tiger (‘la vida secreta 
d’un tigre’), de przemyslaw Wechte-
rowicz, il·lustrat per emilia Dziubak. 
és un llibre d’imatges divertit i irre-
verent que ens recorda que els ani-
mals (i les persones) es comporten 
de maneres inesperades.

Quins fogons t’explica una 
recepta de pasta fresca de 
tinta de calamar 

les cuineres de quins fogons t’expli-
quen en un vídeo curt una recepta as-
sequible per fer en qualsevol moment 

amb els nens petits o sols. es tracta 
de pasta fresca negra, que aconse-
gueixen amb tinta de calamar, i que 
acompanyen amb marisc. podeu 
veure el vídeo al facebook de quins 
fogons, al canal de Youtube de l’ac-
tual i a la pàgina web del setmanari. 

“Van ser 24 mesos vivint sota el terror aeri”

· per què, aquest llibre? 
Topografia de la destrucció. Els bom-
bardeigs de Barcelona durant la Guerra 
Civil (1936-1939) és el fruit d’un projec-
te de recerca impulsat per la Fundació 
Carles Pi i Sunyer d’estudis autonò-
mics i locals i el Comissionat de Pro-
grames de Memòria. L’Ajuntament 
de Barcelona és qui, de fet, ens va fer 
l’encàrrec, i amb el que vam acordar 
aquest projecte de recerca. 

· Amb quina finalitat vau fer el 
volum que heu publicat? 
L’objectiu era molt clar, censar aquells 
béns immobles de Barcelona que ha-
vien estat afectats per la Guerra Civil.  
El que fa aquest llibre és cloure un pro-
grama de ciutat que l’Ajuntament de 
Barcelona va iniciar el març de l’any 
passat en motiu del 80è aniversari del 
bombardeigs del març del 38, que és 
l’episodi més emblemàtic dels bom-
bardejos a Barcelona. Amb la feina 
de censar els béns immobles afec-
tats, el que evidenciem és que la gent 
de Barcelona no només va ser bom-
bardejada el març del 38, sinó que va 

Acaba de publicar ‘Topografia de la 
destrucció. Els bombardeigs de Bar-
celona durant la Guerra Civil (1936-
1939)’, juntament amb la historiado-
ra Laia Arañó

EntREViStA

MiREiA CApdEVilA 
Historiadora castellarenca

  Marina Antúnez

viure sota els bombardejos aeris du-
rant més de dos anys. 

· n’esteu satisfetes, del resultat? 
A dia d’avui, el llibre és el cens més pre-
cís i rigorós de les afectacions immo-
bilàries a Barcelona. I no només això 
sinó que, un cop vam tenir tot el cens 
fitxat en una base de dades, vam fer 
un pas més en aquest sentit i vam fer 
la geolocalització sobre la planimetria 
de Barcelona. De manera que tenim 
un llibre que conté el cens d’immobles 
com a eix vertebrador evocat en plà-
nols. El lector veu, en uns punts ver-
mells, el que correspon a aquells béns 
immobles que van quedar afectats. 

· És una temàtica prou tractada? 
No, és la primera vegada que es recu-
llen totes aquestes dades. Sí que se 
sabia que Barcelona havia estat bom-
bardejada, però no se n’havia fet mai 
una quantificació ni, encara menys, la 
geolocalització. És el primer cop que 
tenim el volum complet de les afecta-
cions. Nosaltres recollim les que van 
des del mes de febrer de 1937 fins al 
gener de 1939. Són 24 mesos vivint 
sota aquell terror aeri. 

· Quins continguts trobarà el lec-
tor en aquest llibre? 
L’eix vertebrador és el cens, les enu-
meracions de tots els immobles, acom-

panyades d’uns plànols geolocalitzats 
a sobre de la planimetria que es con-
serva, que és la republicana del 1935. 
A més, s’ha fet la conversió amb el 
nomenclàtor actual, de manera que 
el lector té una ajuda a l’hora de lo-
calitzar els noms dels carrers, que 
són els actuals. A més, també hem 
acompanyat les dades amb la resta de 
materials complementaris que hem 
anat acumulant durant tota la recer-
ca. Per exemple, hi ha fotografies de 
l’època dels bombardejos, fragments 
memorialístics amb totes aquelles 
notes, cites, etc., que van ser escrites a 
l’època  i que li donen al llibre un valor 
testimonial de primer ordre. A més, 

també incloem tots els plànols d’èpo-
ca que s’han conservat i  que a nosal-
tres ens ha permès teixir un volum el 
més complert possible. Hi ha plànols 
manuscrits pel propi funcionari de la 
junta passiva i plànols generals de ciu-
tat. Hem fet una fusió d’un material 
molt heterogeni per teixir-lo i articu-
lar-lo seguint una ordenació cronolò-
gica. D’aquesta manera, aconseguim 
una òptica molt completa i diversa de 
cada un dels bombardejos. 

· Ha estat fàcil o difícil, la recerca 
de documentació? 
La documentació és absolutament ac-
cessible. Hi ha un fons que se n’ha anat 
a Salamanca i s’hi ha hagut de treba-
llar de manera específica perquè era 
una documentació que estava en pro-
cés de retorn, però el que ha estat di-
fícil ha estat decidir com teixir tota 
aquesta documentació, perquè són 
documents de tipologia molt diversa: 
fitxes, expedients, etc. La feina més im-
portant ha estat fusionar tota la infor-
mació de les diferents fonts per donar 
unitat a l’obra. El llibre ja està publicat 
en els cercles de distribució habitual.

· En l’afany de recuperar la me-
mòria històrica, ens falta gaire? 
Falta molta feina a fer, encara. Nosal-
tres treballem dia a dia per recuperar 
la memòria, que ha estat silenciada 
quasi 80 anys. Hi ha gent reprimida 
que ha viscut amb això durant molt 
temps, i que projectes com el nos-
tre es publiquin els desperta la me-
mòria personal, records que cal que 
surtin a la llum per aprendre i fer un 
acte de memòria històrica i un reco-
neixement d’aquesta malaurada ex-
periència que va viure la gent durant 
els anys de repressió. 

la historiadora Mireia Capdevila va ser la ponent de la darrera xerrada de l’Aula d’Extensió universitària a l’Auditori. || f. muñoz



DE L’1 AL 7 DE FEBRER DE 2019 19

cultura

Aquest dissabte, a les 20.30 hores, 
la formació Aupa Quartet presenta 
Step up a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. L’acte està organitzat conjun-
tament per l’Ajuntament i Acció Mu-
sical Castellar i  es completa amb un 
taller musical. Aupa Quartet, amb 
arrels tarragonines, està format per 
Asier Suberbiola (violí), Felipe Esca-
lada (viola), Pere Nolasc Plana (violí) 
i Uri Català (violoncel). 

La formació de cambra s’es-
tructura seguint un cos que funcio-
na des del segle XVIII, amb dos vi-
olins, una viola i un violoncel. “Som 
un quartet de corda de tota la vida 
que no fa el de tota la vida”, diu el 
Felipe. En aquest sentit, “hem vol-

aupa quartet presenta ‘step 
up’ a l’auditori municipal

El quartet Aupa Quartet presentarà ‘Step up’ aquest  dissabte, 2 de febrer, a l’Auditori Municipal Miquel pont.   || ceDIDa

La formació de corda tarragonina actua dissabte a la vila de castellar
L’equipament municipal va obrir de l’1 
de gener a l’11 d’octubre de l’any passat

gut marxar una mica de la línia del 
quartet clàssic tradicional, tant 
en un sentit sonor com en la posa-
da en escena”. La proposta d’Aupa 
Quartet és visualment desenfadada, 
“i fins i tot en alguns moments bai-
xem entre el públic”. Toquen dem-
peus i es mouen i ballen a l’escenari. 
Tot i això, més que un desig de tren-
car, el que Aupa Quartet busca és una 
coherència amb el seu estil. 

Fa 10 anys, l’Asier i el Felipe van 
començar el projecte. “Ara tenim un 
equip de luxe”. Van escollir l’instru-
ment quan eren nens. La vida va fer 
que es trobessin al Gran Teatre del 
Liceu, a Barcelona. Tots han estudi-
at el Grau Superior de Conservatori 
i han estudiat clàssic. 

“Volíem tocar música com-
posada i arranjada per nosaltres 

per fer un repertori més enllà de la 
música clàssica”, apunta l’Asier. Per 
això, sense perdre l’arrel i el rigor de 
la música clàssica, “però quan obrim 
aquesta sonoritat rebem influències 
del jazz, del rock, del blues, de músi-
ques del món”, afegeix el Felipe, músi-
ques que han sentit fora de l’aula i que 
els han influït.  

El resultat és un estil Aupa Quar-
tet, que ja van plasmar al seu primer 
disc, titulat Up. Barregen temes propis 
amb versions de temes molt coneguts, 
com per exemple d’Sting. 

Step up significa “un pas enda-
vant”, i el disc també vol tenir un sentit 
“d’anar cap amunt”, diuen els músics. 
Aupa és també un nom ple d’energia. Ara 
estan immersos en un nou projecte que 
es dirà Travelling, que serà tot de com-
posicions pròpies.  

 Marina Antúnez

els títols més prestats 
a la biblioteca el 2018

El llibre més prestat el 

2018. || ceDIDa

BiBliotECA MuniCipAl |  baLanç 2018AuditoRi MuniCipAl | concert

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort fa balanç dels llibres més 
demanats durant el 2018, tenint 
en compte que va estar oberta 
des de l’1 de gener fins a l’11 d’oc-
tubre de 2018. Durant aquests 
mesos, 39.029 persones han pas-
sat pe r l’equipament i han fet ús 
dels diferents serveis: consulta 
a sala, préstec, Internet i ofimà-
tica i d’altres activitats. 

S’hi han inscrit 315 perso-
nes, que sumades a les que ja 
tenien carnet amb anterioritat, 
formen part del 45% de la pobla-
ció castellarenca que disposa 
de carnet de biblioteca pública.  

El servei bibliotecari des-
taca algunes de les activitats 
ofertes, com les col·laboracions 
amb Ràdio Castellar, 14 sessi-
ons de l’Hora del Conte Infan-
til, a les quals han assistit 1.251 
persones, entre infants i adults; 
21 sessions de clubs de lectura, 
amb una participació de 313 per-
sones; 16 visites escolars ,amb 
l’assistència de 380 alumnes, 
i 24 activitats més, entre les 
que s’inclouen Sant Jordi, el 
Dia de la Dona i el Dia Mundial 
de la Salut Mental, entre d’al-
tres,  sumant una participació 
de 1.442 persones. 

La biblioteca té, actual-
ment, un fons de 34.726  docu-
ments, dels quals 17.803 títols 
han sortit en préstec. 

El rànquing dels més pres-
tats és, començant per còmics 
infantils, Naruto i Bola de drac. 
Per a adults, els més buscats 
han estat els còmics Chobits i El 
Velo del cuervo. Tomo 1. Les re-
vistes Cocina vegetariana, Cu-
erpomente i Lecturas també han 
estat les més prestades. 

Pel que fa a les novel·les, 
encapçala el rànquing de les 
més prestades la novel·la de Do-
lores Redondo Todo esto te daré, 
seguida de l’obra de Tahir Shah 
En mil i una nits: a la recerca de la 
tradició oral del Marroc i Argela-
gues, de Gemma Ruiz. 

Les novel·les juvenils més 
prestades han estat Mecanos-
crit del segon origen, de Manuel 
de Pedrolo,Wonder, de J. R. Pa-
lacio, i Caperucita en Manhattan, 
de Carmen Martín Gaite. 

Per a infants de 9 a 13 anys, 
els títols més prestats han estat 
tres volums de Diari d’en Greg. 
Per a infants de 8 a 9 anys, els 
de Geronimo Stilton, i per a in-
fants de fins a 7 anys, Així és el 
meu cor, de Jo Witek; Deliciosa, 
de Helen Cooper, i M’agradaria 
ser... metge, d’Anna Obiols. 

El menys prestat el 2018 ha 
estat la música en CD, seguida de 
les pel·lícules en DVD i les sèries, 
també en DVD.   ||  m. antÚnez
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Aquest diumenge, 27 de gener, el 
Grup Pessebrista de Castellar del 
Vallès va entregar els obsequis als 
guanyadors del 76è Concurs de 
Pessebres Nadal 2018, que enguany 
s’emmarcava en el tema “Mitjans de 
transport”. L’acte d’entrega dels pre-
mis va tenir lloc, com ja és habitual, a 
la Capella de Montserrat, i va comp-
tar amb l’assistència d’una trentena 
de persones. Aquest és un concurs 
que organitza l’entitat i que consis-
teix a inscriure el pessebre que la fa-
mília elabora a casa seva. El dia 30 
de desembre passat, el jurat format 

Premis del concurs de Pessebres
diumenge passat, l’entitat pessebrista va fer entrega dels 
obsequis als guanyadors de la 76a edició del certamen

Guanyadors dels pessebres 2018 amb els membres del jurat. || l’actual

per Joan Sáez, Gerard Enrique, El-
vira Arderius, Montse Santander i 
Joan Romeu van visitar les diverses 
cases on hi havia pessebres que op-
taven als premis 2018.

El Grup Pessebrista de Caste-
llar tancarà l’exposició de pessebres 
el 3 de febrer que ve. A les 20 hores 
d’aquest mateix dia tindrà lloc el sor-
teig de les figures del naixement de 
la figuraire Alina Antonell, a partir 
del número imprès que es va repartir 
amb l’entrada a l’exposició d’enguany.

Un cop fetes les valoracions, el 
jurat va considerar 13 premis, que 
es van entregar en forma de diplo-
ma o conjunt segons les següents 
categories: 

  Marina Antúnez

pESSEBRES | concurs

Categoria Entitats 2018
El + ecològic: 
obra social benèfica

El + reciclat: 
centre excursionista de castellar

Categoria infantil 2018
El + hebreu: 
arlet bonafacia antúnez

Categoria pessebre artístic 2018
El + ben treballat:
josé Perea

Categoria popular 2018
El + lineal: 
ramon galera

Amb + transport: 
josep Portolés

El + endreçat: 
ginesta martí

El + coquetó: 
família Prat-galí

El + viatger: 
raquel Pérez

El + nevat: 
jordi sáez

El + ben aprofitat:
Xènia solís

El + català: 
montse oller

El + valorat per la composició:
javier navarro

pREMiS

“No va ser zona de combats. Hi va haver algun tiroteig, però no va 
patir atacs d’artilleria ni bombardeigs. Castellar del Vallès va que-
dar pràcticament intacta. Només van ‘volar’ la capella de la Mare 
de Déu de Fontscalents”, va detallar l’historiador Ernest Gallart dilluns 
passat a una Sala d’Actes d’El Mirador plena de goma a gom.  L’expert, 
convidat per l’Arxiu Municipal i la Biblioteca Antoni Tort, va oferir la 
xerrada Les ruptures de l’any 39 a escala local. El cas de Castellar del Vallès.  
Gallart va explicar com el 26 de gener de 1939 l’exèrcit franquista va en-
trar a Castellar del Vallès, en el marc de l’ofensiva militar per encerclar 
Barcelona, però també Sabadell i Terrassa. Segons va assegurar l’histo-
riador, Castellar va ser zona de pas dels qui fugien cap a la frontera fran-
cesa –veïns de Matadepera, però també catalans que venien des de Tor-
tosa, de l’Ebre– , i per les brigades militars. En aquest sentit, Gallart va 
apuntar que a Can Juliana es va establir una línia de defensa republica-
na per obstaculitzar l’entrada de les tropes franquistes, i afavorir la fugi-
da dels vilatans. “Era una fugida a la desesperada, amb efecte bola de 
neu. La gent s’ho emportava tot, fins i tot el piano. Després d’uns dies 
les cunetes estaven plenes d’objectes. Es quedaven amb el que era 
imprescindible i els cabia en una maleta de cartró”.  ||  rocío gómez

L’arribada de les tropes  
franquistes a Castellar 

Ernest Gallart, dilluns passat, a la Sala d’Actes d’El Mirador. || r.gómez

El MiRAdoR | Xerrada
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comença el 6è bram! 
escolar a l’auditori

una novetat és que 
els alumnes (de 
P3 a 2n batxillerat) 
poden votar els films

AuditoRi | mostra de cinema

El Cor Sant Esteve segueix endavant amb noves 
propostes musicals per a aquest 2019. En aquest 
sentit, durant el mes de gener, el cor ha partici-
pat a l’enregistrament de La màquina del temps,  
l’últim disc de l’Arnau Tordera, compositor, can-
tant i líder del grup Obeses.

Es tracta d’una cantata per a cors infantils i 
banda instrumental en què el mateix Arnau Tor-
dera, que protagonitza el disc juntament amb els 
cors infantils, posa veu a un científic que retroce-
deix en el temps i descobreix les grans cultures i 
músiques del passat.

Per al Cor Sant Esteve, que ha gravat el disc 
al costat del Cor Cabirol de Vic i el Cor de l’Esco-
la Oriol Martorell als estudis de gravació Music 
Lam de Figueres, “ha estat una bona oportuni-
tat per treballar amb rigor professional al cos-
tat d’un dels autors més sorprenents del pano-
rama nacional”, explica Jaume Sala, director del 
Cor Sant Esteve. 

El resultat es podrà sentir a partir del mes 
de maig, quan el disc sortirà a la venda, amb qua-
tre concerts programats a diferents auditoris del 
país.   || m. antÚnez

El dia 5 de febrer arrenca el sisè 
BRAM! Escolar. 3.100 alumnes de P3 
a segon de batxillerat tindran l’oportu-
nitat de veure pel·lícules programades 
conjuntament per l’entitat Club Cine-
ma Castellar i la Guia Didàctica a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont. S’han 
programat un total de 16 projeccions 
durant cinc setmanes.

Una de les novetats d’enguany 
és que els alumnes podran valorar 
les pel·lícules que vegin. “Els adults 
ja voten les pel·lícules del BRAM! i 
ara també ho afegim al BRAM! Es-
colar”, diu Mercè Costa, responsable 
de la Guia Didàctica. 

Al BRAM! Escolar es proposen 
pel·lícules “que no deixin indiferents 
els alumnes, que s’emocionin i re-

GRAVACiÓ | cd

El Cor Sant Esteve, en un nou disc

flexionin amb el que vegin”, afegeix 
Costa. En aquest sentit, les propostes 
s’allunyen dels cercles comercials. A 
més, s’intenten triar en funció de les 
diferents edats i es treballen, abans 
i després, a l’aula. En aquest sentit, 
“totes les pel·lícules tenen un o més 
dossiers pedagògics” que els mestres 
treballen a classe. 

Enguany, per als de P3 es repeti-
rà El Meu Primer Festival, un recull de 
curtmetratges impulsat per l’Associa-
ció Cultural Modiband “que  està di-
namitzat pel Senyor Claqueta”, re-
corda Costa. Els alumnes de P4 i P5, 
que fins ara també veien el mateix que 
P3, enguany veuran un llargmetrat-
ge titulat El Grúfal i la filla del Grúfal.

Per als de primer i segon de pri-
mària es projectarà La malvada gui-
neu ferotge, “una pel·lícula d’anima-
ció francesa molt divertida, feta a 
partir d’aquarel·la”, segons Costa. 

Els de cicle mitjà (tercer i quart 
de primària) veuran La revolta dels 
contes, un film que es basa en una col-
lecció de versos de Roald Dahl i que re-
cupera personatges de contes clàssics 

per donar-los la volta. “Per primera 
vegada, la projecció també anirà 
acompanyada d’animació”. 

Per 5è i 6è de primària s’ha pre-
vist el documental Camí a l’escola, on 
els alumnes podran conèixer com 
s’ho fan diversos nois i noies d’arreu 
del món per anar a classe cada dia. 

Els alumnes del primer cicle 
d’ESO veuran La família Belier, una 
comèdia dramàtica francesa al voltant 
d’una família en què tots els seus inte-
grants són sords menys la Paula, de 
16 anys. L’altre film, adreçat a alum-
nes de segon cicle d’ESO i de l’Es-
cola d’Adults és Yo, él y Raquel, una 
pel·lícula guanyadora al Festival de 
Sundance 2015 que explica una histò-
ria d’amistat entre alumnes d’institut.

Pride serà la proposta per als 
alumnes de Batxillerat. Explica la histò-
ria d’un grup de gais i lesbianes que es 
mobilitza per donar suport a les vagues 
mineres que van tenir lloc l’any 1984 al 
Regne Unit. L’any 2015 ja va rebre el 
Premi del Públic al BRAM! i va ser la 
més ben valorada pels espectadors en 
les 10 edicions.   || m. antÚnez
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dEStAQuEM ExpoSiCionS

agenda de l’1 al 10 de febrer de 2019

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: 
the secret life of a tiger
Ludoteca municipal
organització: Ludoteca municipal

20.30 h - MÚSiCA
Step up, amb Aupa Quartet
auditori municipal
organització: ajuntament i acció 
musical castellar

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

DILLUNS 4
de 21 a 23 h - BAll
Curs de salsa 
(iniciació i salsa social)
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DIMECRES 6
9.30 h - pRopoStA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del caP
organització: ajuntament i àrea 
bàsica de salut

DIJOUS 7
21.30 h - MÚSiCA
Jam session al Calissó
el calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DIVENDRES 8
de 20 a 22 h - MÚSiCA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

20 h - CinEMA
docsBarcelona del Mes: 
ouga Girls
auditori municipal miquel Pont
org.: cal gorina, club cinema 
castellar vallès i L’aula d’extensió 
universitària per a gent gran

21 h - pRopoStA
Vine al primer 
tuppersex per a dones
cal gorina
organització: Les carnera 
(col·lectiu feminista de castellar 
del vallès)

DISSABTE 9
de 9 a 19 h - pRopoStA
festivitat del dia d’Andalusia
sala blava de l’espai tolrà
organització: aires rocieros 
castellarencs

11.30 h - infAntil
Racó 0 - 3 anys: 
Juguem amb blat de moro i palla
Ludoteca municipal Les 3 moreres
organització: Ludoteca municipal 
Les 3 moreres

18 h - CinEMA
Cinema d’estrena: 
Spider-Man. un nou univers
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament

21.30 h - CinEMA
Cinema d’estrena: Yuli
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament

22.30 h - BAll
nit de ball a càrrec d’Alma
sala blava de l’espai tolrà
organització: Pas de ball

DIUMENGE 10
10.30 h - pRopoStA
iii duatló de carretera 
Castellar del Vallès
Pistes d’atletisme
organització: 
dimension club triatló

12 h - tEAtRE
la nena dels pardals, de teatre al 
detall amb la tresca i la Verdesca
auditori municipal
organització: ajuntament

16.30 h  - CinEMA
Cinema d’estrena: 
Spider-Man. un nou univers
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament

18 h - BAll
Ball a càrrec de Quin Ritme
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

18.45 h - CinEMA
Cinema d’estrena: Yuli
auditori municipal miquel Pont
organització: ajuntament

Cinefòrum: ‘disobedience’
Divendres 1 · 21 h · auditori municipal

aquest divendres torna el cine-
fòrum  del club cinema castellar 
a l’auditori municipal amb la pel-
lícula ‘Disobedience’, dirigida per 
sebastián lelio i protagonitzada per 
rachel Weisz, rachel mcadams i 
alessandro nivola.
una dona es va criar en una família 
ortodoxa jueva torna a casa en motiu 
de la mort del seu pare, un rabí. la 
controvèrsia no trigarà en aparèixer 
quan comença a mostrar interès per 
una vella amiga de la infantesa. 

68a Exposició de pessebres del Grup 
pessebrista de Castellar
fins al 3 de febrer
dissabte i diumenge, 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

Exposició permanent: 
“trenquem reixes per la llibertat” 
exterior de l’escola municipal d’adults

Exposició permanent 
d’escultures de Josep llinares 
ermita de sant Pere d’ullastre
visites concertades: 650008074

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



DE L’1 AL 7 DE FEBRER DE 2019 23

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

fARMàCiES dE GuàRdiA 
 
 
divendres 1 RoS
dissabte 2 RoS
diumenge 3 CAStEllAR
diLLuns 4 pERMAnYER
dimarts 5 CAtAlunYA
dimecres 6 Vilà
dijous 7  EuRopA
divendres 8 CASAnoVAS
dissabte 9 pERMAnYER
diumenge 10 YAnGÜElA

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

dEfunCionS 

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

“Les novel·les són intents desesperats de controlar-ho tot; els poemes, deliris de grandesa.”
Amanda Mikhalopulu

@clarafogons @jninerola @willieroman
coca megacruixent de verdures com si fossim a Donostia Vistes que enamoren

MEMòRiES dE l’ARxiu d’HiStòRiA 

inStAGRAM · @lactual 

La classe de nois de les escoles Tolrà. Un nombrós grup de cinquanta alumnes de diverses edats 
amb el seu mestre. Sembla que és Pere Pla Reig, natural de Cànoves, que va arribar a Castellar 
el 1926. Després del període de la Guerra Civil va retornar a Castellar i va exercir la plaça fins a la 
jubilació. El grup posa a la galeria coberta al costat del pati d’esbarjo, que estava dividit per una 
reixa al mig formant-ne dos, un per als nois i l’altre per a les noies. || autor: Desconegut || text: al-

bert antonell || fons: mIquel julIana puIgDomÈnecH || arxIuHIstorIacastellar@gmaIl.com ||  face-

book.com/arxIuHIstorIa 

Escola del patronat tolrà vers el 1925-30

Farmàcia Casanovas
Av. Sant Esteve, 3

T | 937 143 376

www.farmaciacasanovas.cat

La moda dels Smoothies 

Recoma-
nació

penúltima

M. teresa Gili Conejos
47 anys · 24/01/2019

Antonia Boadella prat
90 anys · 24/01/2019

Antònia Guarro Viaplana
94 anys · 25/01/2019

Vicente Sierra luna
56 anys · 26/01/2019

odette fité Martínez
88 anys · 28/01/2019

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

Les últimes tendències en begudes saluda-
bles ens han portat a analitzar amb ull crític 
els avantatges dels Smoothies. Les conclusi-
ons que en podem extreure, són les següents:
· Tant la pastanaga com la carbassa o els es-
pinacs presents en molts smoothies, són una 
font  d’antioxidants ja que aporten substàn-
cies com el beta-carotè que millora la pell, el 
sistema immunitari i la visió. 
· Facilita aconseguir d’una manera divertida 
les 5 racions de fruita i verdura diàries reco-
manades en una dieta equilibrada.
· Proporciona un alt  contingut de fibra na-
tural que millora el trànsit intestinal a més 
d´aportar un efecte saciant, ideal pel segui-
ment de dietes.
· Aporta vitamines  (A,C, grup de les B….) i 
minerals com el calci, el magnesi i el fòsfor 
(presents a les verdures de fulla verd fosc) 
que contribueixen a mantenir el ossos sans.
Resumint, els smoothies són una moda 
molt saludable!
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la contra

Eric Rubio

M’agradaria poder 
competir al campionat 
AMA de Supercross

Pilot de motocròs

a
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L’Eric va començar a muntar en moto amb només 
tres anys, abans de saber anar en bici. Ara, amb 
vuit, segueix aprenent per complir el seu somni 
d’arribar a ser professional del món del motocròs

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
Valent
un defecte que no pots dominar?
tossut
una persona que admires?
ken roczen
un color?
taronja
un animal?
lleopard
un grup de música?
Desiigner
un país?
bèlgica
un circuit?
l’ametlla park
un Supercross?
las Vegas
un llibre?
capità calçotets
un videojoc?
guns ‘n’ bits

”

“

· Com comences en el món del 
motocròs? 
Al meu pare li agrada el motocròs i 
li va regalar una moto al meu germà 
gran Aitor. No li va agradar gaire i jo, 
amb tres anys, vaig tornar-me boig 
per provar la moto. Al final me la van 
deixar i muntava tot sol.

· de fet no sabies ni muntar en 
bici en aquell moment...
Tenia una bici d’equilibri, però enca-
ra no sabia anar sol. Anar en moto 
va semblar-me més fàcil d’aguantar 
l’equilibri. Vaig aprendre a anar en 
bici amb quatre anys.

· i aleshores vas passar a les mi-
nimotos d’asfalt.
Va agradar-me més la moto d’asfalt i 
vaig començar a aprendre en veloci-
tat. Vaig estar a dues escoles i com-

petint en la Lliga Interescoles. Però 
era el més petit i em costava molt ser 
competitiu.

· i llavors vas decidir marxar a fer 
motocròs.
No em divertia gaire i en terra podia 
fer salts i estava més content. Amb la 
minimoto competia amb nens molt 
més grans i no podia fer res, tot i que 
no quedava últim!

· de quina forma et va canviar la 
vida el motocròs?
En el motocròs el pilot importa més. 
Tinc més amics i tot i ser un esport 
més complicat i més físic, de segui-
da vaig ser molt més competitiu. 
Com que no tenia l’edat mínima per 
fer curses vaig estar un any entre-
nant-me per estar preparat. 

· i quan va arribar el moment, als 
5 anys, vas començar a guanyar.
Vaig començar al campionat ACCE-

MA, unes curses adients per al meu 
nivell. Al principi em costava gua-
nyar, però vaig seguir entrenant molt 
per millorar.

· i aleshores vas entrar a la dany 
Rodríguez Academy.
Al principi m’ensenyava el meu pare, 
però va arribar un moment en què 
necessitava aprendre més, perquè 
sempre el guanyava. Vam anar  amb 
el Dany i amb ell estic aprenent 
molt per poder ser més competi-
tiu i guanyar.

· Quan et poses el casc, et brillen 
els ulls i et transformes.
Damunt la moto m’ho passo molt 
bé! És el que més m’agrada. Sem-
pre penso que ho faré bé.

· fins i tot tens rituals abans de 
començar les curses.
A la línia de sortida, quan estic con-
centrat, repasso mentalment tot el 

circuit i en lloc d’accelerar, com fa 
tothom, començo el meu compte 
enrere de manera diferent per sor-
tir abans que la resta i per no tren-
car la moto.

· i no et fa por saltar tan alt?
Quan estic a l’aire aprofito per des-
cansar. M’agraden molt els salts!

· Com va ser la primera victòria?
Va ser en una cursa americana a 
Borrassà, a Girona. Era hivern i feia 
molt de vent i de fred. La pista es-
tava plena de fang, però m’agraden 
les condicions difícils. El meu pare 
es va tatuar la data al braç.

· Quin ha estat el teu millor mo-
ment fins ara?
A la Rostollada d’Avià de la tempora-
da passada. Estava tot mullat i vaig 
aconseguir doblar tots els que com-
petien contra mi. Vaig divertir-me 
molt, a més de guanyar la cursa.

· i el pitjor?
La primera vegada que vaig anar a 
Rufea, en una cursa de l’any passat, 
al primer revolt un altre pilot es va 
estavellar contra mi. Sortia desè a 
la cursa del campionat de Catalu-
nya i, al topar, la moto va sortir vo-
lant. Va atropellar-me i no em va de-
manar ni perdó.

· Quin és el teu gran referent en 
el motocròs?
M’agrada molt el pilot alemany Ken 
Roczen, que fa Supercross als Estats 
Units. Va ser campió del món d’MX2.

· on t’agradaria arribar?
M’agradaria poder ser pilot profes-
sional, fer curses als Estats Units 
del campionat AMA de Supercross, 
poder anar també als X-Fighter i 
fer Freestyle com el Xavi ‘Jabato’ 
Dols, un referent per a mi, que tinc 
la sort de tenir a prop, ja que també 
és de Castellar. 

 Albert San Andrés


