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Setmanari d’informació local

L’acte de reconeixement al grup de mestres i professors que s’han jubilat recentment va tenir lloc dimecres passat a l’Auditori Municipal. || Q. PASCUAL

Homenatge als mestres
Reconeixement públic a 24 mestres i professors que s’han jubilat

actualitat | P09

Ignasi Giménez repeteix 
com a cap de llista de 
Som de Castellar-PSC

El pintor local 
Antoni Costa ha 
mort als 90 anys

eleccions municipals | P04 cultuRa | P18
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el tema de la setmanaconsell sociosanitari

26 209.000 500
famílies van rebre ajuts 

d’emergència per al 
pagament del lloguer

euros de despesa en 
ajuts socials es van 

atorgar durant el 2018

persones més grans de 
65 anys van tenir servei 

de teleassistència el 2018

El Consell Sociosanitari, en xifres 

es crea una mesa local d’habitatge
l’objectiu és millorar la resposta a les situacions d’emergència habitacional a la vila i definir estratègies en la matèria

El Consell Municipal Sociosanitari 
–reunit dijous passat– va aprovar la 
creació de la Mesa Local d’Habitat-
ge. Aquest òrgan, que aprofitarà les 
dinàmiques de participació i conei-
xement dels representants del ma-
teix consell, comptarà amb repre-
sentants de la Plataforma d’Afectats/
des per la Hipoteca, associacions 
de veïns, de la Regidoria de Planifi-
cació, a més dels i les integrants del 
Consell Sociosanitari, segons infor-
men des de l’Ajuntament. L’objectiu 
de la Mesa Local d’Habitatge serà 
promoure “les mesures necessà-
ries per donar resposta a la ciu-
tadania que es troba en situació 
d’emergència, així com la definició 
consensuada de polítiques i estra-
tègies municipals en matèria d’ha-
bitatge”. El nou òrgan també con-
vidarà a representants de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge, l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Oficina 
d’Habitatge de la Diputació de Bar-
celona amb la intenció de potenciar 
el  debat supramunicipal.

El primer tinent d’alcalde, Joan 
Creus, considera “remarcable el 
fet d’haver traslladat al Consell 
Sociosanitari, màxim òrgan on 
es dialoga sobre les qüestions més 
rellevants de l’àmbit social, la cre-
ació de la Mesa d’Habitatge, des-
prés de l’aprovació per unanimi-
tat al ple del mes de juliol”. “Tal 
com vam acordar a aquesta dar-
rera sessió del consell, durant les 
properes setmanes es convocarà 
aquesta mesa, per seguir abordant 
els temes que mensualment ja es 
tracten amb les entitats”, subratlla 
Creus, en referènica a la PAH Caste-
llar. En aquesta línia, el tinent d’al-
calde també assenyala que “la mesa 
necessitarà, sens dubte, el suport 
de les administracions supramuni-
cipals, que hi seran convocades”.

Segons va detallar el Consell 
Sociosanitari, l’Oficina Local d’Ha-

 Redacció en les relacions familiars i a proble-
màtiques vinculades amb la salut.

La despesa en ajuts socials el 
2018 va arribar a 209.000 euros. La 
gran majoria de les prestacions con-
cedides es van destinar de forma pri-
oritària a la infància (62% de l’import 
total) i a temes relacionats amb l’ha-
bitatge i la pobresa energètica (15%). 
Del total d’ajuts destinats a la infàn-
cia, destaquen els de menjador esco-
lar (24%) i llibres, materials escolars 
i quotes escolars (22%).

En matèria de suport a les per-
sones dependents, es va posar en re-
lleu que el Servei d’Ajut a Domicili va 
atendre l’any passat un total de 148 
persones, 12 més respecte el 2017 i 
55 més respecte el 2016. La despe-
sa anual del municipi en el Servei 
d’Atenció a Domicili va ascendir el 
2018 a 351.000 euros, 56.000 més res-
pecte l’any 2017. D’altra banda, 500 
persones més grans de 65 anys van 
gaudir l’any 2018 del Servei Local de 
Teleassistència.

salut

En matèria de salut pública, el Con-
sell Municipal Sociosanitari va posar 
de relleu que el Servei d’Atenció Psi-
cològica va atendre l’any passat 211 
persones i va fer 380 entrevistes. 
Aquestes dades confirmen l’aug-
ment de l’atenció que realitza el ser-
vei, que en els darrers 12 anys ha do-
blat el nombre de visites. 

En la mateixa sessió es va anun-
ciar que Castellar engegarà una ex-
periència pilot anomenada Happin-
fant de prescripció social adreçada 
al públic infantil. Aquesta experièn-
cia es durà a terme, en un principi, 
a famílies que presentin problemà-
tiques de salut emocional. Un altre 
dels projectes anunciats en el marc 
del mateix Consell va ser la posada 
en marxa del Youth in Europe, de pre-
venció d’addiccions en joves. Es trac-
ta d’un projecte engegat a Islàndia 
que ha aconseguit disminuir dràsti-
cament el consum d’alcohol, cànna-
bis i tabac entre la població juvenil.  

La directora del CAP, Isabel Martínez, durant la seva intervenció al Consell Sociosanitari de dijous passat. || f. mUñoz

bitatge va dur a terme 2.310 visites 
presencials l’any passat. La Borsa 
de Mediació per al Lloguer Social va 
gestionar 78 habitatges de lloguer. 
A més, el servei va gestionar 223 
sol·licituds d’ajuts al lloguer. D’altra 
banda, el Servei d’Intermediació en 
Deutes de l’Habitatge va atendre 187 
visites d’un total de 53 unitats famili-
ars, mentre que la Regidoria de Ser-
veis Socials i Salut va atorgar ajuts 
d’emergència al pagament del llo-
guer a 26 famílies per un valor total 

de 24.000 euros.
En relació amb la pobresa ener-

gètica, cal destacar que els Serveis 
Socials van dur a terme el 2018 un 
total de 219 informes de vulnerabili-
tat relacionats amb 113 famílies per 
evitar talls de subministrament.

despesa

A banda de la qüestió de l’habitat-
ge, la sessió del Consell Municipal 
Sociosanitari va servir per presen-
tar les memòries del conjunt de ser-

veis d’àmbit social i de salut. Així, 
els Serveis Socials d’Atenció Pri-
mària de l’Ajuntament van atendre 
l’any 2018 un total de 1.412 unitats 
familiars (tres més respecte l’any 
anterior). Principalment, es van 
tractar situacions relacionades 
amb ingressos insuficients per as-
sumir despeses bàsiques, en espe-
cial consums energètics i habitat-
ge. A més, també es van tractar 
aspectes vinculats a discapacitat 
i manca d’autonomia, a dificultats 
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política

Ignasi Giménez va sortir reescollit 
com a alcaldable per a la candidatu-
ra de Som de Castellar-PSC en l’as-
semblea que el partit va organitzar 
dissabte a la sala de plens de l’antic 
Ajuntament. Una vuitantena d’afi-
liats i simpatitzants van participar 
en l’assemblea i van escollir Gimé-
nez per aclamació. La de Giménez 
va ser l’única candidatura que es va 
presentar  per encapçalar la llista 
de Som de Castellar-PSC per a les 
eleccions municipals del 26 de maig.

Durant la presentació de la seva 
candidatura, Giménez va compar-
tir amb els assistents que es torna 
a presentar com a candidat a alcal-
de per tres raons fonamentals: per 
responsabilitat, per compromís i per 
convicció. “El primer motiu és per 
responsabilitat amb un projecte 
que ha transformat Castellar els 
darrers anys i que a més té la in-
tenció i la voluntat de fer-ho molt 
més. Sempre des de la proximitat 

Giménez torna a ser el cap de 
llista de som de castellar-psc

Ignasi Giménez s’adreça als assistents a l’assemblea, que va tenir lloc al saló de plens de l’antic Ajuntament.  || CedidA

l’alcalde optarà per quarta vegada a l’alcaldia de castellar del Vallès

amb les persones i des de la bona 
gestió”, va dir Giménez. El segon 
motiu és el compromís amb el muni-
cipi de Castellar: “Estem vivint uns 
moments d’absoluta incertesa en 
tots els nivells i hem de ser capa-
ços de preservar la nostra vila de 
la tensió que tenim a nivell global”. 
L’Ignasi, que ha estat reescollit alcal-
dable per quarta vegada, va asse-
gurar que també es presenta per 
convicció: “Tinc al costat un equip 
de persones molt compromeses i 
entregades al seu municipi i evi-
dentment també tinc la convicció 
que tenim les millors idees per 
poder fer avançar Castellar”. La 
candidatura a què es presenta Gi-
ménez és la formada per Som de 
Castellar i PSC, una candidatura 
que defineix com a transversal: 
“La intenció és traspassar ide-
ologies i també partidismes. De 
fet, els que ja em coneixen saben 
que sempre que he hagut d’esco-
llir, he escollit Castellar”.

Era l’any 2007 quan es va pre-
sentar per primer cop com a alcal-

  Cristina Domene dable i, de fet, des d’aleshores ha 
estat alcalde de Castellar. “Quan 
em vaig presentar la primera ve-
gada no pensava que el recorre-
gut seria tan llarg. És veritat que 
quan un es presenta en unes elec-
cions, i més per primera vegada 
i amb la situació que hi havia en 
aquells moments a Castellar, no 
podia ni pensar que seria escollit 
alcalde i és veritat que, en qualse-
vol cas, tinc les mateixes ganes, les 
mateixes il·lusions i el mateix com-
promís que durant els anys que he 
estat d’alcalde”.

La presentació pública d’Ignasi 
Giménez com a candidat de Som de 
Castellar-PSC a l’alcaldia es farà el 
dissabte 16 de febrer a l’Auditori Mi-
quel Pont. Es tracta d’un acte obert a 
què estan convidats tots els castella-
rencs i castellarenques. “Tinc molta 
il·lusió per poder fer una bona cam-
panya electoral, molt propera amb 
els ciutadans, i explicar les coses 
que hem fet i les que farem i tor-
nar a recollir la confiança dels vi-
latans”, va manifestar. Larrosa -centre- amb els comuns de Castellar, ERC Sentmenat  i Assemblea Ciutadana. || f. m

En CoMú PoDEM | infRaestRuctuResALCALDABLE | canDiDatuRa 

Els comuns reobren 
el debat de l’arribada 
dels FGC a la vila

“S’ha de tornar a posar damunt 
la taula el debat sobre l’arribada 
dels FGC a Castellar”, va assegu-
rar l’arquitecte  i membre de la pla-
taforma Fem Vallès, Manel Larrosa. 
L’expert en urbanisme, convidat per 
la formació En Comú Podem Caste-
llar, va oferir una xerrada dimarts 
passat a la Sala Lluís Valls Areny 
d’El Mirador sobre la connexió dels 
ferrocarrils amb Castellar. De fet, 
la setmana passada els comuns van 
registrar una proposta de resolució 
al Parlament per tal que es repren-
gui el projecte del perllongament 
dels FGC fins a Castellar.

A la trobada també hi van 
participar membres de l’Assem-
blea Ciutadana de Sentmenat i 
de l’executiva d’ERC Sentmenat, 
que van plantejar la necessitat 
d’arribar “a un acord de territo-
ri entre la ciutadania, els partits 
polítics, Consell Comarcal i els 
ajuntaments per plantejar una 
sortida viable a l’arribada dels 
FGC a Castellar, tenint present 
un possible perllongament cap 

al Vallès Oriental”. 
Larrosa va lamentar que un 

dels motius principals perquè el tren 
no hagi arribat a Castellar va ser la 
crisi, “que va paralitzar les inver-
sions públiques”. Tanmateix, Lar-
rosa va reivindicar que, a banda de 
pressupost, el més important és “la 
voluntat política” per reprendre el 
projecte. “Fa falta un projecte via-
ble, perquè el projecte que es va fer 
fa deu anys era un projecte tan car 
que no el feia raonable”, va afegir. 

Finalment, Carles Garcia, 
membre d’En Comú Podem Cas-
tellar va remarcar que “el trans-
port públic, i en concret aques-
ta infraestructura ferroviària, 
ha de jugar un paper clau a l’ho-
ra de garantir la connexió  entre 
els diferents municipis de la co-
marca”. Durant la ponència també 
es va posar l’accent en què la con-
nexió dels FGC hauria d’arribar a 
Sentmenat, Caldes de Montbui o 
La Garriga, entre altres municipis,  
per enllaçar amb la línia de tren de 
Barcelona a Vic.  ||  r. gómez

Van organitzar una xerrada amb el membre 
de la plataforma fem Vallès, manel larrosa
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salut

Reunió que CatSalut va mantenir amb professionals del Taulí. || CAtSALUt

El Mirador Centre de Coneixe-
ment estrenarà la setmana que ve 
la “Sala Verda”, un espai apte per a 
persones que pateixen la síndrome 
de la Sensibilitat Química Múltiple 
(SQM). La sala, de 42 m2, es troba 

Nou espai a 
El Mirador per 
persones amb 
sensibilitat 
química múltiple

fIBRoMIàLGIA | inauGuRació

Després d’uns dies d’incertesa i de de-
saprovació per part de la ciutadania i 
dels ajuntaments que tenen el Parc 
Taulí com a hospital de referència,  les 
direccions de l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell i l’Hospital Universitari Vall 
d’Hebron han decidit que el servei es-
pecialitzat d’oncologia pediàtrica del 
Taulí es traslladi a l’hospital barcelo-
ní. Segons un protocol signat per amb-
dós centres, el diagnòstic i tot el tracta-
ment durant la fase intensiva i aguda 
de la malaltia es farà a la Vall d’Hebron. 
Només després de 2 o 3 anys de l’ini-
ci del procés de tractament, és a dir, 
quan hi hagi estabilització clínica del 
pacient, el seguiment es podrà realit-
zar al centre hospitalari de Sabadell.

El director del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i el 
gerent dels Serveis Assistencials de 
l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSa-
lut, Àlex Guarga, van explicar aques-
ta reordenació en una reunió amb pro-
fessionals relacionats amb la pediatria 

es fa efectiu el trasllat 
d’oncopediatria del taulí
l’alcalde es mostra crític amb la supressió del servei i Junts per castellar 
considera que som de castellar-psc fa “electoralisme” del tancament

del Taulí i amb els alcaldes de la zona 
d’influència del centre, a la qual també 
va assistir l’alcalde de Castellar, Ig-
nasi Giménez.  “A la reunió ens van 
confirmar el tancament definitiu 
del servei. Les dues professionals 
que hi ha al Servei d’Oncologia ja 
comencen a treballar aquesta set-
mana a la Vall d’Hebron i totes les 
quimioteràpies que es realitzen en 
aquests nens i nenes també s’hi des-
placen”, va manifestar l’alcalde de la 
vila, Ignasi Giménez. Segons va infor-
mar CatSalut, hi ha 39 nens i nenes que 
ja han passat la fase aguda, que estan 
estabilitzats i que continuaran fent el 
seguiment a Sabadell, a través de les 
oncòlogues de la Vall d’Hebron que es 
desplaçaran al Taulí; mentre que 31 
infants, que encara estan en aquest 
procés més intens, seran tractats a la 
Vall d’Hebron. Giménez, però, és crític 
amb aquesta decisió i creu que el servei 
està ‘tocat de mort’: “Serà molt difí-
cil, i aquesta és la crítica que jo faig 

respecte a aquesta mesura, que els 
pacients que siguin derivats al Vall 
d’Hebron i facin allà tot el tracta-
ment després decideixin fer el se-
guiment al Taulí si no han tingut 
cap vincle amb aquest hospital du-
rant el procés”.

Giménez creu que amb el temps 
aquest servei no es podrà mantenir i 
desapareixerà: “Això suposa que es 
descapitalitza el nostre hospital de 
referència, una àrea amb dècades 
de servei, amb uns resultats excel-
lents, professionals excel·lents i tot 
aquest coneixement que estava aquí, 
desapareix del Taulí i això és molt 
greu. M’hi continuo oposant”. 

crítiques a l’alcalde de Jxc
Junts per Castellar ha demanat que 
Ignasi Giménez, alcalde de Castellar, 
“pari de fer campanya” amb el tras-
llat de part del servei d’Oncologia Pe-
diàtrica del Taulí a Vall d’Hebron. Se-
gons l’alcaldable de la formació, Pau 
Castellví, el seu partit aposta per po-
tenciar l’Hospital Parc Taulí de Sa-
badell com a hospital de referència 
comarcal i també s’han mostrat con-
traris al trasllat del servei d’Oncolo-
gia Pediàtrica a Vall d’Hebron, “però 
creiem que Som de Castellar - PSC 
està fent un ús electoralista del tras-
llat”. “Aquesta tendència ja s’ha vist 
en un passat, ja que el PSC està ave-
sat a criticar qualsevol decisió presa 
per administracions que no gover-
nen. En aquest cas, però, conside-
rem que insinuant que els nens del 
Vallès que pateixin càncer rebran un 
servei pitjor, el PSC-Som de Caste-
llar creua la línia vermella de l’èti-
ca en un context de campanya”, ha 
manifestat.  ||  C. domene

situada a la planta soterrani d’El Mi-
rador, al costat de la Sala d’Exposi-
cions, s’ha equipat amb parquet i 
miralls i s’ha adaptat per tal que les 
persones afectades per la SQM pu-
guin realitzar-hi activitats corporals 
i psicomotrius, com ara ioga, pilates 
o diafroteràpia, entre d’altres. 

En aquest sentit, s’ha de tenir 
en compte que, tot i que la utilit-
zació de la Sala Verda és oberta 
tant a les activitats que organitza 
l’Ajuntament com a les que puguin 
proposar les entitats del municipi, 
queda restringit l’accés de deter-
minats productes com ara colònies, 
laques o encens. El motiu és que la 
SQM presenta un conjunt de símp-
tomes vinculats a diversos agents i 
components que es troben al medi 
ambient, com poden ser ambienta-
dors, desinfectants, colònies o su-
avitzants, que produeixen reacci-

PoLÈMICA | Hospital paRc taulÍ

ons per una exposició a nivells que 
són tolerats per la majoria de per-
sones. La coordinadora de la secció 
de Castellar de l’Associació Cata-
lana d’Afectades i Afectats de Fi-
bromiàlgia i d’altres Síndromes 
de Sensibilització Central (ACAF), 
Montserrat Duocastella ha asse-
gurat que és una notícia fantàsti-
ca. “Algunes de les nostres sòcies 
estan afectades de SQM i els su-
posa moltes molèsties corporals. 
De fet, algunes es poden quedar 
sense veu, es poden inflar o fins 
i tot desmaiar-se. La química és 
a tot arreu i en aquesta sala es-
taran molt bé. Jo ja he pogut vi-
sitar-la i es respira molt millor 
gràcies a tots els materials na-
turals que han utilitzat”.

L’estrena oficial de la Sala 
Verda tindrà lloc dimarts, 12 de fe-
brer, a les 18 hores.  

 Redacció
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Dissabte passat, ERC va organitzar 
una trobada de les persones que s’in-
tegraran a la llista que presentaran 
a les pròximes eleccions municipals.  
La trobada també va comptar amb 
altres persones que formen part del 
grup de suport amb què compten els 
republicans. “Una candidatura tan 
àmplia i diversa com ho és la soci-
etat castellarenca”, va descriure el 
portaveu municipal d’ERC i alcalda-
ble Rafa Homet. 

Tot i que encara no han donat 
l’ordre i els noms de la candidatura, 
Homet ha explicat que la llista es farà 

eRc inicia la presentació 
de la seva llista electoral

foto de família de la candidatura i del grup de suport d’ERC a les pròximes eleccions. Al centre, Rafa Homet, cap de llista. || j. SerrA

el cap de bombers de castellar i el Director General de protecció 
civil es van trobar dilluns juntament amb l’alcaldable pau castellví

en “cremallera, absolutament pa-
ritària, i ha de situar el feminisme 
com un dels puntals de l’acció re-
publicana”. Segons informen en un 
comunicat, les properes setmanes 
es preveuen noves incorporacions 
a la llista, però ERC Castellar va co-
mençar la presentació pública dels 
candidats i candidates que l’encap-
çalen dissabte passat. És el cas de 
la Sara Tabelhachmi, de 21 anys, es-
tudiant del doble grau de periodis-
me i dret, que ocuparà el lloc núme-
ro 12 a la candidatura republicana a 
les eleccions municipals.

ERC | canDiDatuRa

il·lusió i canvi

“Avui ens trobem aquí per ex-
plicar que, malgrat la repres-
sió, malgrat que ens volen es-
pantats, enfrontats i enfadats, 
som més que mai, més units que 
mai i només ens mou l’amor per 
Castellar i la seva gent, l’amor a 
la llibertat i la il·lusió d’un canvi 
necessari que millori la quali-
tat de vida d’absolutament tots 
els castellarencs i castellaren-
ques”, va traslladar el cap de llista 
al grup de suport present dissab-
te passat.    ||  redACCió

Alicia García i Agustí Bernad, presidenta i alcaldable del PP, divendres passat  || f. mUñoz

PP | canDiDatuRa

Dilluns 4 de febrer, l’alcaldable de 
Junts per Castellar, Pau Castellví, va 
facilitar, acompanyat per Roger Gar-
cia Llopart, membre de la formació, 
una reunió entre el cap del Parc de 
Bombers de Castellar, Francesc Al-
tarriba, i el Director General de Pre-
venció, Extinció d’Incendis i Salva-
ment de la Generalitat, Manel Pardo. 
La reunió, celebrada en dependènci-
es de la Conselleria d’Interior a Bar-
celona, va servir per abordar les ac-
tuals mancances del Parc. “Hem fet 
mans i mànigues perquè el Depar-
tament d’Interior doni respostes 
efectives i ràpides a les reivindi-
cacions dels Bombers Voluntaris 
de Castellar sobre les mancances 
del Parc pel que fa a infraestruc-
tura, material i personal”, explica 
Castellví en una nota de la formació.

Segons Junts per Castellar, de 
la reunió en van sorgir un seguit 
de compromisos, com el que abans 
d’acabar el 2019 el Parc de Bombers 
de Castellar tindrà l’equipament tèc-
nic demanat pels operatius. En aquest 
sentit, també s’està apostant per un 
sistema de licitacions periòdiques 
per equipament tècnic perquè en 
un futur no hi hagi mai cap parc on 
hi falti material per haver quedat in-

Reunió sobre el parc 
de Bombers de la vila

El Director General de Protecció Civil, Castellví, i Altarriba a la conselleria. || CedidA

servible. Segons Junts per Castellar, 
el pressupost destinat a infraestruc-
tura i material puja un 67% el 2019. 
A partir de mitjans d’any, el Depar-
tament d’Interior impulsarà un nou 
sistema de repartiment de la despe-
sa perquè les administracions locals 
contribueixin més a la despesa dels 
bombers, per incrementar el pressu-
post. “L’aportació municipal hau-
ria de ser d’aproximadament l’1% 
del pressupost municipal segons 
criteris tècnics del Departament 
(aproximadament 230.000 € anu-
als), lluny de l’aportació que l’Ajun-
tament fa actualment”, s’apunta a 
la nota de premsa.

unitat pel Judici de l’1-O
Davant la imminència del judici per 
l’1-O i el trasllat a Madrid de diven-
dres passat dels presos i preses, que 
seran jutjats pel Tribunal Suprem, 
Junts per Castellar ha fet públic un 
comunicat que demana la unitat de 
l’independentisme. “Venen temps 
complicats, amb vent en contra i 
molta pujada, però ens hem de 
mantenir units, ferms, amb el 
cap ben alt i la mirada fixada en 
els nostres legítims objectius”, 
apunten.   ||  redACCió

junTS PER CASTELLAR | tRoBaDa

Bernad: “Volem recuperar la representació municipal”
El PP escalfa motors per a les eleccions 
municipals. Divendres passat, la sec-
ció local va presentar les dues perso-
nes que encapçalaran la candidatura: 
la nova presidenta del Partit Popular 
de Castellar, Alicia García, i l’alcaldable 
de la formació, Agustí Bernad. “Des-
prés dels canvis que es van produir 
el novembre passat, amb la renúncia 
del càrrec de l’antic president, An-
tonio Carpio, i de les primàries per 
escollir qui encapçalarà la llista, vo-
líem presentar-nos i donar-nos a co-
nèixer. L’Alicia García serà qui por-
tarà les regnes, i jo tiraré del carro 
per intentar que aquesta candida-
tura arribi a bon port”, va explicar 

Agustí Bernad, l’alcaldable popular.
Des de l’executiva popular van 

remarcar que el full de ruta del par-
tit passa per fets i mesures concretes 
per millorar el dia a dia dels ciutadans. 
“Fugirem de les picabaralles i de les 
polèmiques que donen joc però que 
en la vida diària de la gent de Caste-
llar no els afecten res de res”, va afe-
gir l’alcaldable. En referència al pro-
grama i a la llista que es presentarà 
a les eleccions del proper 26 de maig, 
l’executiva del PP va apuntar que tant 
la llista com les propostes estan enca-
ra per definir. Tanmateix, van expo-
sar que durant les pròximes setma-
nes instal·laran carpes informatives 

per copsar les inquietuds i suggeri-
ments dels vilatans, i tenir-los pre-
sents a l’hora de configurar el progra-
ma del PP de Castellar. Amb tot, a la 
roda de premsa Bernad va expressar 
que, entre altres qüestions, la forma-
ció reivindica que es millorin aspec-
tes com la mobilitat a la vila o la cre-
ació d’una piscina municipal. Quant 
als resultats als comicis de maig, es-
peren “com a mínim recuperar la 
representació a l’Ajuntament”, va 
detallar l’alcaldable. “Ens agradaria 
poder donar veu a totes aquelles 
persones que en el consistori actu-
al no se senten representades”, va 
constatar Bernad.  ||  r.gómez
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L’Ajuntament de Castellar va iniciar la setmana passada diverses actua-
cions de millora als camins de l’entorn del riu i les zones d’horta del muni-
cipi. Els treballs tenen per objectiu adequar diferents emplaçaments del 
terme per tal de conservar en bones condicions l’entorn natural de la vila.
Així, els treballs han començat al camí de l’horta del Brunet, que ha 
estat objecte d’una desbrossada general i al llarg del qual s’arranjaran 
els desperfectes provocats per dues esllavissades; s’hi arreglaran diver-
sos trams de la tanca de fusta. 
Les actuacions també inclouran la millora del talús del camí per on trans-
corre l’afluent del torrent de Canyelles i que enllaça amb la pista de Can 
Cadafalch, on s’arreglarà un tram esllavissat i es reposarà part de la tanca 
que el delimita. D’altra banda, també es faran millores als horts de Cal 
Botafoc i diverses actuacions als camins de l’entorn del Ripoll.
Totes aquestes actuacions, que tenen un pressupost de 29.700 euros (IVA 
inclòs), les està duent a terme l’empresa Naturalea SL i finalitzaran en 
el termini aproximat d’un mes.   || redACCió

treballs a l’entorn dels 
camins del riu i l’horta

un dels trams de la tanca de fusta arreglat al camí de l’horta del Brunet. ||  CedidA

MEDI AMBIEnT | Ripoll

Una quinzena de persones en situació 
d’atur s’han incorporat recentment 
a la plantilla de l’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès gràcies al Programa 
Treball i Formació del Servei d’Ocu-
pació de la Generalitat, que es porta a 
terme a la vila per sisena vegada. Del 
total de contractacions efectuades, 8 
s’adrecen a persones en situació d’atur 

15 persones en situació d’atur 
s’incorporen a l’ajuntament

L’alcalde i els regidors Creus i Màrmol amb les 15 persones que s’han incorporat. || CedidA

És un recurs 
d’inserció del 
servei d’ocupació 
de la Generalitat

les actuacions han començat al camí de 
l’horta del Brunet amb una desbrossada

no perceptores de prestacions per de-
socupació o subsidi i preferentment 
més grans de 45 anys; cinc s’emmar-
quen dins la línia adreçada a persones 
en situació d’atur beneficiàries de la 
renda garantida; i dues més a dones 
en situació d’atur.
Pel que fa a les funcions que els seran 
encomanades, 7 de les persones con-
tractades faran tasques administra-
tives en diferents serveis municipals, 
7 més treballaran a la brigada mu-
nicipal (de les quals, 2 seran oficials 
i 5, peons) i una farà tasques de con-
sergeria. Totes elles s’han contractat 
per a un període de 6 mesos, excepte 
3 dels administratius, que tenen con-

ATuR | pRoGRama tReBall i foRmació

tracte de 12 mesos de durada.
Durant aquest període, les perso-
nes beneficiàries del Programa 
Treball i Formació també rebran 
accions formatives.

per sOta del miler d’aturats al gener

El gener de 2019 s’ha tancat a Caste-
llar del Vallès amb una lleugera puja-
da de 15 persones respecte el desem-
bre de 2018. En concret, la vila té, en 
aquests moments, a les llistes del Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
997 persones, fet que comporta una 
taxa d’atur del 8,5%, molt similar a la 
taxa amb què es va tancar l’any 2018, 
la millor dels darrers 10 anys.
Com és habitual al gener, després de 
les festes nadalenques, l’atur va aug-
mentar a la majoria de poblacions 
de la comarca i va sumar 342 perso-
nes més al Vallès Occidental respec-
te el desembre del 2018. El total és de 
49.872 desocupats.

 En el total de Catalunya s’ha re-
gistrat un augment de l’atur de 5.469 
persones el mes de gener (+1,4%), 
cosa que deixa el nombre de perso-
nes en atur en 398.376. L’afiliació a la 
Seguretat Social ha baixat de 34.463 
persones (-1,01%) i hi ha 3.362.159 per-
sones afiliades.

 L’augment prové del sector 
serveis, especialment del comerç i 
la restauració, com a efecte de la fi-
nalització de les festes de Nadal. Si 
es comparen les dades amb el gener 
de l’any passat, l’atur registrat ha bai-
xat a Catalunya en 24.490 persones 
(-5,8%).  || redACCió
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Ser professor és una vocació i no 
importen les hores que s’han dedi-
cat a ensenyar i formar els alumnes. 
És just que tantes hores esmerça-
des, cuidant dels altres i acompa-
nyant-los en el seu aprenentatge, tin-
guin la seva merescuda recompensa 
en forma de reconeixement. Dime-
cres passat, mestres i professors de 
set escoles de Castellar, els dos inti-
tuts i una professora de l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada, que 
s’han jubilat recentment en els dar-
rers dos anys, van rebre un reconei-
xement en un acte celebrat a l’Audi-
tori Miquel Pont.

La regidora d’Educació, M. An-
tònia Puig, va tenir un protagonisme 
especial durant l’acte, ja que, a més 
de la seva condició de regidora, era 
una de les mestres jubilades –el gener 
de 2018 es va jubilar de professora 
de l’escola Sant Esteve–. “La nostra 
feina, la d’educador, a més de ser 
una professió, implica un compro-
mís que s’ha de fer amb professio-
nalitat i que ha requerit una forma-
ció continuada. La feina de docent 
ens ha empès a conèixer les neces-
sitats de cada alumne i a extreure 
el millor d’ells. Hem estat una guia 
i un model que ens ha possibilitat 
desenvolupar una actitud de ser-

Reconeixement a tota una vida ensenyant
l’ajuntament 
distingeix 24 mestres 
i professorat jubilat 
que ha exercit en algun 
centre de castellar

vei cap als altres”, explicava Puig. 
La també regidora reconeixia que 
“fer de mestre no és una tasca fàcil, 
però sí apassionant” i es va referir a 
la jubilació com “un temps diferent, 
però no excloent” a més de recor-
dar que “la societat, per avançar, 
necessita la nostra visió del món”.

Després de visionar un vídeo 
de diferents etapes dels mestres ju-
bilats i del repartiment d’obsequis,  
van prendre la paraula dos dels mes-
tres jubilats, Mercè Perna –que va ser 
directora de l’escola Sant Esteve– i 

  jordi Rius

Jaume Quera, un dels darrers direc-
tors de  l’institut Castellar. Perna va 
tenir paraules d’encoratjament per 
als companys que es jubilaven defi-
nint-los com a “professionals va-
lents, lluitadors i optimistes” a 
més de recomanar-los “força, de-
dicació, optimisme i il·lusió” en 
aquesta nova etapa.

Quera va reflexionar al voltant 
de la tecnologia: “Estem en un món 
en què tenim a l’abast el major grau 
de coneixement i el gran repte que 
tenim són les fake news. Mai com 

ara s’han aixecat tants murs. Des 
de l’escola s’ha de pensar com ac-
tuar i dir-li a l’alumne, atreveix-te 
a descobrir, però aprenent a saber 
el que veuen i a cotejar”.

A la part final de l’acte, va pren-
dre la paraula la directora adjunta 
del Serveis Territorials d’Ensenya-
ment, Ester Rivera, que va apuntar 
que ser en aquest acte de reconeixe-
ment li produïa un enorme respecte 
“perquè soc davant d’un auditori 
ple d’expertesa, coneixement i ex-
periència”. A diferència d’altres pro-

fessions, com la de mestre o metge, 
en què la feina és més comprovable, 
“la nostra professió és artesania 
pura, la fem dia a dia, i la fem dife-
rent i a mida respecte a la perso-
na que tenim al davant”.

L’alcalde, Ignasi Giménez, va 
cloure l’acte parlant en la triple con-
dició de batlle, ciutadà i exalumne. 
Giménez va voler donar les gràci-
es als mestres “perquè us esfor-
ceu cada dia el que és educar en 
la sensibilitat i en la mirada dels 
nostres fills”.  

L’alcalde, Ignasi Giménez, adreçant-se als mestres i professors jubilats durant l’acte celebrat dimecres a l’Auditori.  || Q. PASCUAL
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 junts per Castellar

a maquinària de les 
eleccions ja fa temps 
que està en marxa a 
Castellar. Ara ja sabem 
que el nostre alcalde 
opta a la reelecció per 

quarta vegada com a candidat del 
PSC. I ho fa havent donat a enten-
dre a la premsa que va “estripar el 

L
Mateix candidat, 
mateixos mètodes

carnet” del partit, després que els 
seus col·legues de partit recolzessin 
l’aplicació del 155. Aquest pas, doncs, 
és una incoherència més a afegir a 
la llista d’incongruències d’aquest 
equip de govern. 
Els que van entrar per renovar la po-
lítica a Castellar opten per a la ree-
lecció: les mateixes persones volen 
governar 16 anys. L’esperit renova-
dor es deu haver pansit amb el temps. 
El que no ha canviat en els darrers 
12 anys són els mètodes que el PSC 
utilitza per fer campanya electo-
ral, cosa que fa permanentment va-

Tots germans de les 
estrelles: Dia Escolar 
de la No-violència i la 
Pau (DENIP)

El Dia Escolar de la No-Violència i la 
Pau és una celebració que es fa des de 
fa 55 anys cada 30 de gener, en honor a 
la mort de Mahatma Gandhi, símbol de 
la pau i la resistència pacífica. La idea va 
ser del mallorquí Llorenç Vidal Vidal el 
1964. Actualment hi ha molts conflictes 
i guerres al món i és necessari fer acci-
ons per sensibilitzar els alumnes en l’ac-
titud no-violenta i pacífica. Un exemple 
actual és la guerra de Síria, que provo-
ca moltes morts i milers de refugiats. 
Els nens sirians no poden anar a l’esco-
la i, per tant, no poden gaudir del dret 
a l’educació. Per això és important que 
tothom sigui conscient dels valors de 
la pau i la no-violència. La pau és molt 
més que l’absència de guerres. El mis-
satge d’aquest dia és: “Amor universal, 
no-violència i pau. L’amor universal és 
millor que l’egoisme, la no-violència és 
millor que la violència la pau és millor 
que la guerra”.
Els nens i nenes de l’escola Joan Blan-
quer volem un món millor i per això ce-
lebrem aquest dia, el DENIP. I ho hem 
fet ballant i cantant una dansa tots 
plegats al pati, “La dansa dels amics”, 
també penjant uns cartells amb el mis-
satge “Bateguem per la pau”, llegint 
un manifest escrit pels alumnes de 6è 
i fent la lectura del preciós poema “Po-
dries” de Joana Raspall.
Ens unim a les accions de les escoles 
que celebren aquesta diada arreu del 
món amb el missatge de l’Himne del 
Dia Escolar de la No-violència i la Pau:
“Sense diferències de raça,/ De llen-
gua ni pensar,/ En fraternal abraça-
da/  Unim-nos per cantar”. 
Per a un món sense guerres, per un 

El meu centre de treball és a Barcelo-
na, i encara la distància, no soc partida-
ri d’agafar transport particular, per una 
qüestió econòmica i de comoditat. Tot 
i això, viatjar o desplaçar-se a la nostra 
població és del tot complicat. Portar-ho 
a la pràctica no és difícil. El problema a 
què ens enfrontem la majoria d’usuaris 
és que no solament arribem a Sabadell, 
sinó que l’autobús, la Vallesana, que fa 
el recorregut com a enllaç, ens deixa 
al llarg de Sabadell. Els que agafem el 
tren a la plaça Espanya hem d’arribar a 
temps per poder pujar al que surt a les 
6,17 hores. Doncs bé, no sempre es pot 
aconseguir per raons diverses. Sí que 
puc dir, i m’agradaria que si algú no està 
d’acord per poder convèncer-me és que 
depèn molt del xofer de torn. Si bé són 
molts els professionals amb qui coinci-
dim, n’hi ha que són més o menys servi-
cials o sensibles amb les necessitats dels 
usuaris. Les presses que els veïns pre-
nem per poder portar a terme la nostra 
singladura diària per arribar a temps 
és una odissea. Aquest poble, si no vol 
ser un municipi cap endins i donar l’es-
quena al progrés i a la modernització, ha 
d’aconseguir millors infraestructures.

Jo no vull agafar 
el cotxe, però...

 Euloxxx

A tots els col·leccionistes que es vulguin 
associar o col·laborar amb el Cercle de 
Col·leccionistes , us voldríem convidar a 
la reunió que tindrà lloc el dia 14/2/2019 
a una sala de reunions de El Mirador a 
les 21 hores. A la trobada us podrem in-
formar de les activitats que portarem 
a terme durant el 2019, i tots vosaltres 
podreu donar la vostra opinió per mo-
dificar o ampliar aquestes activitats. 

Col·leccionistes de 
Castellar

 junta del Cercle de Col·leccinistes

En nom de tota la família, volem agra-
ir les mostres de condol rebudes pel 
decés del nostre pare, avi i besavi An-
toni Costa. Moltes gràcies a tothom.

Agraïment

 família Costa

Pròximament sortirem al carrer a pro-
testar contra les profundes retallades 
en drets laborals que hem viscut els úl-
tims anys. La vaga general, però, també 
va de drets civils i polítics. A la CUP 
defensem que la lluita pels drets labo-
rals i socials està vinculada a la lluita 
pels drets civils i polítics, inclòs el dret 
a l’autodeterminació i el seu exercici. 
En la mesura que l’estat utilitza la re-
pressió per negar aquests drets civils i 
polítics, està negant les eines a la classe 
treballadora i la resta de classes popu-
lars per poder defensar i exercir tots 
els seus drets.
Per tots aquests motius, la CUP aplau-
deix la valentia i l’audàcia de la I-CSC 
en convocar una vaga general i no en-
tenem que UGT i CCOO no s’hi vulguin 
adherir. Que potser no estan a favor 
d’aquests drets civils i polítics bàsics? 
O és que no es poden reclamar drets 
laborals juntament amb altres drets 
que afecten el conjunt de la població i 
especialment la classe treballadora? Ja 
fa temps que els sindicats majoritaris 
actuen com a agents desmobilitzadors 
al servei de les elits polítiques i econò-
miques. Davant d’això, des de la CUP 
Castellar elogiem la tasca dels sindi-
cats alternatius com la I-CSC a l’hora 
de representar el col·lectiu dels treba-
lladors, que ha estat totalment aban-
donat per UGT i CCOO.
Aquesta vaga, però, és només el co-
mençament d’una sèrie de mobilitza-
cions que seran crucials per exposar 
la retallada de drets i llibertats a l’es-
tat espanyol. Els propers dies viurem
l’inici del judici dels presos i preses 
polítiques. Es tracta d’un judici-farsa 
mancat de qualsevol mena de garanti-
es democràtiques. Per això, no podem 
baixar la guàrdia. Ens esperen uns 
mesos en què haurem d’estar prepa-
rats per sortir al carrer en qualsevol 
moment per fer caure el règim del 78 
i reclamar els drets i llibertats que ens 
han estat arrabassats. És l’hora de la 
veritat. En aquest judici, ens jutgen a 
tots i, si el volem guanyar, haurem de 
vèncer el pols amb l’Estat. Alcem-nos!

L’hora de la veritat

 CuP Castellar

món sense conflictes, per un món 
sense violència, per un món segur per 
als infants. Perquè tots som germans 
de les estrelles.

 àlex Morillo Gatell  

(alumne de 6è del joan Blanquer)

 Grup de Dejuni de Castellar

Pepe Beunza va ser el primer objector de 
consciència al servei militar espanyol de 
caràcter polític, una decisió que va supo-
sar-li una condemna de dos anys de presó. 
S’introduí en el moviment de la no-violèn-
cia gràcies a Lanza del Vasto.

En la xerrada a Cal Gorina, Beunza va 
inciar l’acte demanant uns instants 
de silenci col·lectiu i, a continuació, en 
va explicar els motius: mentre era a la 
presó es produí una situació injusta –
els funcionaris no volien traslladar un 
reclús malalt a l’hospital– i els presos 
es van negar a tornar a les cel·les; però 
ho van fer restant quiets, en silenci, i 
la tensió fou tan extraordinària que va 
provocar que els funcionaris cedissin. 
El silenci, doncs, té una força gens me-
nyspreable. L’activista va afirmar que a 
casa nostra s’ha apostat i hem de conti-
nuar apostant per la no-violència en la 
lluita per la independència. L’Estat es-
panyol sap reaccionar contra les actua-
cions violentes, però passa a fer el ridí-
cul quan utilitza la repressió envers els 
fets no-violents. La lluita no-violenta ar-
riba generalment a una fase de repres-
sió (com també succeí, per exemple, 
amb Gandhi), i aquí es va fer palès, so-
bretot, a partir de l’1-O: “Aquell dia vam 
poder comprovar la força que tenim 
com a poble si no usem la violència”. 
Però, evidentment, cal que la nostra ac-
titud sigui sempre la mateixa i que no 
confiem només en la bona fe. És a dir, cal 
que respirem per poder afrontar amb 
serenor i amb saviesa cada moment; 
també cal fer un lloc molt important a 
l’humor, bàsic per poder perseverar en 
la lluita i elemental per rebaixar la ten-
sió que crea el conflicte; per últim, no 
ens podem oblidar de l’amor, impres-
cindible per poder empatitzar amb la 
posició contrària: no facis a algú altre 
allò que no vols per a tu. 
Aquesta lluita no-violenta respecte de 
l’Estat, del poder, acostuma a ser llarga; 

P.  Beunza: “La no-violència 
és el camí que cal seguir”

Lluís M. Xirinacs explicava que, segons 
Gandhi, consta de cinc fases: 
1. Diàleg. És una fase de col·laboració, 
que hauria de ser normal i constant. 
Cal intentar persuadir la banda con-
trària. De vegades, però, les conscièn-
cies xoquen frontalment i la situació la 
fa molt i molt complicada. 
2. Denúncia. Perquè les injustícies aca-
bin cal denunciar-les, no poden ocul-
tar-se. Si el poble no es resigna, cal pas-
sar a aquesta fase. L’amor per la veritat, 
per la llibertat, fa que calgui fer un pas 
endavant; si no el fem, serem còmpli-
ces d’aquella manera d’actuar. El poder 
ens recorda (mitjançant l’ús de la força, 
la presó, les multes, les condemnes...) 
que marxar del camí de la submissió 
pot tenir conseqüències. Vol un poble 
paralitzat. La dignitat, però, ha de supe-
rar aquests esculls. Sense por, el poble 
és imparable. Cal, doncs, manifestar la 
indignació quan es considera que hi ha 
injustícia. En aquesta fase, segons, Be-
unza, es troba el procés català. 
3. No cooperació. El tirà no aguanta si el 
poble no l’ajuda. Per tant, la no coopera-
ció (vagues, boicots...) és una arma valu-
osíssima. Amb aquesta fase es busquen 
unes repercussions econòmiques i so-
cials i posar qui governa, evidentment, 
en una situació complicada. 
4. Desobediència civil. És una fase com-
plicada i activa. Com que el desafiament 
al poder és públic, cal que la gent estigui 
preparada per anar a la presó, ja que 
la resposta de l’Estat serà implacable. 
Sens dubte, no és el mateix tancar deu 
persones que milers. Per tant, per arri-
bar a aquest punt cal estar disposat a 
sacrificar-se (Beunza va posar èmfasi 
en la gent jubilada i en els joves, que po-
drien seguir els estudis a la presó, que 
passaria a ser la universitat de la no-vi-
olència). Cadascú ha de tenir clars els 
seus límits i els riscos que pot assumir. 
5. Construcció d’una solució alterna-
tiva. Cal preguntar-se què podem fer 
des d’ara mateix per una Catalunya 
republicana. Hi ha moltes coses que 
podrien millorar-se: sanitat pública 
gratuïta i de qualitat, polítiques d’ha-
bitatge, pensions justes per a tothom, 
infraestructures que funcionin... Tenim 
moltes competències i cal desenvolu-
par-les: fomentem el cooperativisme, 
reequilibrem el territori, protegim la 
ruralitat, donem més suport a la page-
sia... No cal esperar que arribi la inde-
pendència per construir la Catalunya 
republicana. Fugim d’estar al servei de 
les grans indústries, de la banca, de la 
gran economia. 
La no-violència és la nostra arma. Cal 
continuar, doncs, amb l’esperit de l’1-
O, una jornada que va ser l’exemple de 
culminació de les cinc fases.

Esperem la vostra presència .

nOta de cOndOl

Volem donar el condol a tota la famí-
lia i amics d’Antonio Costa, que ens va 
deixar el dia 3/2/2019 de part de tots el 
socis del Cercle de Col·leccionistes per 
la col·laboració desinteressada que va 
tenir amb nosaltres. Descansi en pau, 
Antonio Costa.

lent-se de les eines que tenen al seu 
abast pel fet de ser al capdavant de 
l’ajuntament.
Els problemes del nostre municipi 
no se solucionen com a part d’una 
estratègia de millora contínua, de 
participació ciutadana o de valora-
cions tècniques sobre les alternati-
ves promogudes des del consistori. 
Segons quins carrers no es mante-
nen o netegen per sistema, sinó  per 
demandes veïnals o per afinitats. A 
l’hora de decidir subvencions, les en

passa a la pàgina 11
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 Rafa Homet*

ns apleguem un cente-
nar de persones. És un 
dissabte de febrer, fa 
fred, però ens notem 
l’escalf. Hem vingut a 
fer-nos una foto als Jar-

dins del Palau Tolrà. Una foto per ex-
plicar moltes coses.
Volem dir que som aquí i que no tenim 
por. Malgrat que aquesta setmana han 
citat als jutjats l’alcalde de Sabadell 
acusat de demòcrata. 
Malgrat que tenim amics, líders polítics 
i civils, a la presó. Malgrat les imatges 
de violència de l’1 d’octubre, malgrat 
els intents de descrèdit i de desunió. 
Som aquí i no tenim por.
Però, per sobre de tot, ens hem ajuntat 
aquí els qui posen avui la cara però no 
el nom a la llista, els qui posaran el nom 
però avui no han pogut ser aquí, els de 
sempre i els nous... per dir que no ens 
mouen ni la ràbia ni l’odi, malgrat que 
l’estat i el seu bloc 155 així ho voldrien. 
Ens hem reunit un matí de dissabte de 
febrer per fer palès que ens mou l’amor 
a Castellar del Vallès i la seva gent, que 
ens mou l’amor cap a Catalunya i la 
seva gent, perquè ens estimem tota la 

E
Fem poble, fem Castellar, 
fem República

l Ramon Montllor i 
Melé va néixer l’any 
1944 a Sabadell, molt 
a prop de la plaça Mar-
cet. Era el petit de 3 

germans. I a casa seva eren aficionats 
a l’excursionisme. Potser aquest fet va 
desenvolupar en ell, i des de ben jove-
net, l’estima per l’esport, el sacrifici i 
els reptes personals.
Va arribar a jugar a futbol a l’infantil 
del CE Sabadell però amb 14 anys es va 
decantar per el ciclisme. En una etapa 
primerenca de l’esport sabadellenc, va 
tenir la gran sort de tenir com a entre-
nadors l’Albert Sant i l’Angel Golobart, 
dos referents del ciclisme i l’atletisme, 
respectivament.
En ciclisme va competir amb els equips 
Ferrys i Fagor, absoluts dominadors 
d’aquest esport a la dècada dels 60.
En època hivernal, i per complemen-
tar els seus entrenaments, feia at-
letisme amb l’AngelGolobart. Amb 
aquest sistema optimitzava la seva 
forma física.
I aquest fet va ser cabdal en la seva 
futura relació amb l’esport.
Amb 21 anys, tot i tenir ofertes com a 
professional del ciclisme, i ser un bon 
ciclista tant en pista com en ruta, es 
va enamorar de l’atletisme. 
Dels 21 als 31 anys va destacar en 
proves com 100, 200 i 400 metres. I 
la JAS (Joventut Atlètica Sabadell) 
era casa seva.
L’any 1974, encara com atleta en actiu i 
al col·legi El Casal de Castellar del Va-
llès, el director li va proposar al Ramon, 
pare de dos alumnes, muntar una ac-
tivitat extraescolar relacionada amb 
l’atletisme. Aquell fet va marcar la 
seva vida d’una manera determinant.

  CAC 1974. || joAn mUndet

El gran Montllor

E PLAÇA MAjoR

joRDI ARMEnGoL I uMBERT

Llicenciat en Ciències de 
l’Activitat I l’Esport

 Ignasi Giménez*

na bona educació és fo-
namental per fer una 
societat més compren-
siva, més igualitària 
i més justa. Nelson 

Mandela afirmava: “L’educació és 
l’arma més poderosa que pots usar 
per canviar el món”. Sabia del que 
parlava. Mandela va néixer en una 
aldea on la gran majoria de les per-
sones eren  analfabetes i als set anys 
va ser la primera persona de la seva 
tribu que va anar a l’escola. 
L’escola i els mestres són el motor del 

U
Un reconeixement ben 
merescut

progrés i el benestar dels pobles. La 
seva feina no és fàcil. Han de formar 
uns infants, joves i adolescents que 
estan en ple procés de construcció de 
la seva personalitat. S’han de conver-
tir en un referent per als seus alum-
nes i ajudar-los a trobar el seu camí. 
Aquesta setmana hem fet l’acte bi-
anual de reconeixement als 24 mes-
tres de la nostra vila que s’han jubi-
lat. Hem volgut agrair-los l’esforç, la 
dedicació i l’energia que han dedicat 
als seus alumnes, amb l’objectiu pri-
oritari de que ningú en quedi exclòs, 
ja que tots tenim coses a aportar a 
aquesta societat complexa i diversa. 
Aquest agraïment vol contribuir a 
prestigiar l’educació, l’escola i la pro-
fessió de mestres. Vol servir per fer 
visible al conjunt de la societat els va-
lors que l’escola i l’educació aporten. 
L’escola és, segurament, la institu-
ció més important de cara al futur 
de totes i cada una les persones i, 
per extensió, del país. Una bona 
educació redunda directament en 
el benestar dels pobles. L’adquisi-
ció de coneixements i actituds està 
íntimament lligada amb els nivell 
de vida de les societats.
Ens hem de sentir orgullosos de tots 
els mestres de la nostra vila i molt es-
pecialment d’aquells que arriben al 
final de la seva vida laboral amb els 
deures fets.
*Alcalde
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El Ramon va tenir la brillant idea 
d’apuntar l’escola al mític programa 
de TV Torneo.
I d’aquí, d’aquesta idea primerenca, es 
va plantar la llavor per escriure una 
de les millors pàgines de la història de 
la promoció de l’atletisme català, que 
va ser la fundació del CAC (Club At-
lètic Castellar) en un poble de no més 
de 1.600 habitants en aquells anys. 
Aquesta fita es va veure consolidada 
amb la construcció de les pistes d’at-
letisme l’any 1999.
Només una persona vinculada a l’at-
letisme com jo mateix pot valorar l’in-
mensa feina que el Ramon i els seus 
col·laboradors van fer durant aquells 
anys. Aprofundir igualment en totes 
les fites que el CAC de Castellar ha 
aconseguit durant els seus anys de 
vida seria molt extens. Us recomano 
la lectura del llibre 25 anys del Club 
Atlètic Castellar, publicat a l’Arxiu 
d’Història de Castellar l’abril del 2004.
Al llarg de les seves pàgines podreu 

comprovar el paper fonamental d’en 
Ramon Montllor en la fundació, el 
creixement i la consolidació del club.
Han passat els anys, i el Ramon va 
decidir, fa uns anys, tancar aquesta 
etapa al CAC per deixar pas a noves 
generacions.
Però segueix vinculat a l’atletisme 
com a entrenador a la JAS de Saba-
dell, on va néixer com atleta.
El Ramon per a mi té dues facetes. Un 
home de club entusiasta que creu en 
l’esport de base  i per tant, un magnífic 
directiu i alhora un immens entrena-
dor. Els diumenges a la tarda son sa-
grats. Ell prepara els entrenaments 
dels seus atletes de manera persona-
litzada. Conec pocs entrenadors que 
a primer cop d’ull defineixin els po-

tencials i les mancances de cada un 
dels seus atletes. El Ramon corregeix 
defectes, però sobretot, i això el fa un 
gran entrenador, potencia les quali-
tats de cada atleta.
A banda de l’atletisme ha col·laborat 
amb les seleccions nacionals de bàs-
quet i waterpolo de manera puntual 
quan aquestes entrenaven a Sabadell,  
i això li ha donat un bagatge excepci-
onal, que altres entrenadors de pres-
tigi internacional com Gregorio Rojo, 
entrenador de l’olímpic Jose Manuel 
Abascal, valoraven.
Són memorables les  dites del Ramon 
referides a l’atletisme: “el que guanya 
una cursa no és el que va primer més 
estona, sinó el que trepitja abans la 
meta”. “La derrota és la força de la 

victòria”. “ Estudiant aprens un idi-
oma, i caminant el saps interpretar”.
Aquestes frases són aplicables a la 
vida. De tot, de la seva etapa com a 
esportista, com a directiu i com a en-
trenador, si m’hagués de quedar amb 
una seria la d’entrenador i la d’educa-
dor de persones amb majúscules. A 
banda dels seus èxits, és d’aquelles 
persones que ha deixat empremta en 
cadascun dels i les atletes que han pas-
sat per les seves mans. La gent jove fa 
servir l’expressió “és un grande” quan 
una persona destaca per alguna cosa.
Aquesta expressió verbal l’apliquem 
tots els que el coneixem.
Perquè des de fa molt de temps, el 
Ramon, per als seus atletes i per als 
que el coneixem, és el Gran Montllor.

gent del món. I que per això volem la 
República, perquè volem un futur molt 
millor per a tothom. Tenim el conven-
ciment que ens cal un canvi, i no un 
canvi contra ningú. Ens cal un canvi a 
favor dels drets de tothom, d’absolu-
tament tothom.
I aquest canvi passa necessàriament 
per qüestions materials, com que Cas-
tellar tingui una piscina descoberta 
d’estiu que respongui a les necessitats 
de la població, que solucionem defini-
tivament el problema d’aparcament i 
mobilitat a Castellar, que fem del Sant 
Esteve un institut-escola i que acom-
panyem altres centres a esdevenir-ho. 
Aquest canvi és imprescindible fer-lo 
des de la Cultura, com a eina necessà-
ria per potenciar la identitat de Cas-
tellar i fer-ne un motiu d’orgull per a 
tothom. Ens cal un canvi republicà 
per millorar encara més la connexió 
amb el nostre fantàstic entorn natu-
ral i potenciar la tranquil·litat de la 
qual gaudim.
Ens mouen l’amor, l’estima, ens mouen 
la il·lusió compartida de fer un canvi 
que no deixi ningú enrere i faci anar 
tothom endavant. Per això presentem 
una llista de cent persones: perquè la 
il·lusió, la tranquil·litat, la qualitat de 
vida, l’equitat, la responsabilitat, la 
transparència a la gestió de diners 
públics... demanen complicitats i es-
forços de molta gent. I posarem al 
capdavant d’aquesta llista –que re-

cull fidelment la composició del nos-
tre poble– aquella gent més ben pre-
parada i il·lusionada per fer aquest 
canvi que tant necessitem. I ens exi-
girem molt els uns als altres, perquè 
els republicans creiem en la respon-
sabilitat com a eina bàsica del govern.
Feta aquesta foto, la meitat de nosal-
tres fem un pas al costat i deixem pas 
a la fotografia següent. Només dones. 
República és nom de dona.

 *Portaveu d’ERC

titats sovint es troben que no se’ls 
dona el mateix tracte. Les patrulles 
nocturnes de la policia local arriben 
només a certes zones del municipi, 
sovint descuidant urbanitzacions on 
els veïns tenen una sensació d’inse-
guretat superior. Castellar, en con-
clusió, avança a cop d’anar tapant 
forats, sovint amb criteris dubtosos. 
Ha arribat un punt en què aquest 
sistema de clientelisme importat 
del PSOE d’Andalusia ja no es pot 
aguantar més.
El darrer exemple el tenim amb la 
demolició de la plaça de la Llibertat, 
sense consultar l’opinió del veïnat, tal 
com marca la tradició a can “Som de 
Castellar”. Per acabar de reblar-ho –
no sabem si amb mala baba–, l’únic 
que han conservat ha estat el monò-
lit instal·lat originàriament pel veï-
nat i que simbolitza la lluita popular 
per aconseguir que aquest espai es-
devingués zona verda. Quina barra!
També considerem greu la poca ètica 
amb què el PSC d’aquesta vila utilitza 
segons quins temes per obtenir rèdits 
electorals. L’aprofitament reiterat 
que s’ha fet de la qüestió del trasllat 
del servei d’oncologia pediàtrica del 
Taulí a la Vall d’Hebron és lamenta-
ble. Per molt que el PSC basi la seva 
acció en carregar contra les adminis-
tracions en les que no mana, aquest 
cop han creuat la línia de l’ètica. 
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Taller de ‘tuppersex’, divendres

Productes sexuals en un dels tallers de tuppersex de Carmanyola Picant.  || CedidA

El Col·lectiu Feminista de Castellar 
del Vallès Les Carnera ha previst un 
seguit d’actes previs al voltant del Dia 
de la Dona, que es commemora oficial-
ment el 8 de març. Aquest divendres 8, 
a les 21 hores, es farà el primer tupper-
sex per a dones organitzat per l’entitat, 
a Cal Gorina. El taller anirà a càrrec de 
Carmanyola Picant i s’adreça a dones 
de qualsevol edat, a partir dels 18 anys. 

 “A la primera part, parlarem de 
cosmètica eròtica i proposarem di-
versos olis de massatges, amb gustos, 
etc.”, diu l’Anna, responsable de Carma-
nyola Picant. S’explicaran els produc-
tes d’una línia de cosmètica catalana, de 
Vic, que elabora, “productes vegans, 
de quilòmetre zero, sense parabens,  
sense gluten, etc.”. La segona part del 
taller anirà enfocada a l’aspecte terapèu-
tic. Es parlarà dels exercicis hipopres-

sius, de la copa menstrual, de les boles 
xineses, etc. “Ens adaptem al grup per 
resoldre els dubtes més comuns”, afe-
geix l’Anna. A la part final, es mostraran 
joguines sexuals per compartir amb la 
parella o per a una mateixa. “El taller 
vol afavorir parlar d’aquests temes 
entre dones a través de les seves ex-
periències”.  Les Carnera han previst 
una assemblea general el 17 de febrer i, 
el 24 de febrer, un vermut musical amb 
Las Ninyas te Bailan.

El 8 de març s’han previst diver-
ses activitats: una concentració i lectu-
ra manifest, i sopar amb actuacions di-
verses : Agnès Hernàndez presentarà la 
Violant Carnera, hi haurà una actuació 
de Mariona Roca i Mireia Sans, un mo-
nòleg feminista de Mònica Mimó, actu-
ació musical del Kor Ítzia, Dj Irina, i Art 
en directe amb la Gina.  

LES CARnERA | Dona ESCoLA EL CASAL | 
soliDaRitat

L’escola El Casal organitza una calçota-
da a benefici de la Marató per la Diver-
sitat que tindrà lloc el diumenge, 17 de 
febrer. Segons expliquen des del centre, 
la Marató de la Diversitat “pretén evi-
denciar el problema de manca de re-
cursos als centres per atendre com 
cal els infants de Castellar amb ne-
cessitats educatives especials asso-
ciades a discapacitats físiques, intel-
lectuals o sensorials, trastorns de 
l’espectre autista, trastorns greus 
de conducta, trastorns mentals, i 
malalties degeneratives greus i mi-
noritàries”. En aquest sentit, recor-
den que “un munt d’entitats, amb el 
suport de l’Ajuntament i de tots els 
centres educatius, estem donant su-
port a aquesta important iniciativa 
d’un grup de mares i pares”.

Per això, des de El Casal propo-
sen una manera de col·laborar que es-
peren que sigui molt útil: fer una cal-
çotada a l’ escola. “Hi haurà calçots, 
botifarres a la brasa i begudes per 
a tothom. El preu és de 10 euros els 
infants (fins a 12 anys), i 15 euros a 
partir de 12 anys”, informen. Els inte-
ressats a participar es poden inscriu-
re al telèfon 937.146.751 o bé a l’adreça 
de correu secretaria@elcasal.net fins 
el divendres 15 de febrer.  || redACCió

Calçotada a favor 
de la Marató 
per la Diversitat

Castellar del Vallès ha estat un dels 6 municipis catalans (més de 650 a 
tot l’Estat) que han rebut un carta del ministeri de Justícia, en concret 
de la Direcció General per a la Memòria Històrica, demanant a aquests 
Ajuntaments, en compliment amb la Llei de memòria històrica, que 
s’acrediti “la no existència de simbologia d’exaltació franquista” o pos-
sibles vestigis del franquisme de l’espai públic. En aquest sentit, des de 
l’Ajuntament expliquen que s’està preparant una resposta al ministeri 
per informar-lo que la vila ja està lliure de vestigis franquistes.

En concret, la brigada municipal va treure a principis del 2017 
quatre símbols franquistes que encara eren visibles al carrer de Mont-
cada i a la carretera de Sabadell. Es tractava de quatre plaques instal-
lades per l’antic Instituto Nacional de la Vivienda durant la dictadura a 
les façanes dels edificis. D’aquesta manera es donava compliment a un 
acord del Ple de l’Ajuntament del 26 d’abril de 2016 a proposta d’ERC i 
que es va aprovar per unanimitat. De fet, aquesta eliminació de símbols 
franquistes pretenia donar compliment a la Llei de la Memòria Històri-
ca, que obliga les administracions públiques a prendre mesures per a la 
retirada dels símbols d’exaltació de la insurrecció militar del 18 de juli-
ol de 1936, de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.    || redACCió

Castellar acreditarà que està 
lliure de simbologia franquista

 Retirant el 2017 de plaques de l’antic Instituto nacional de la Vivienda. || CedidA

MEMòRIA HISTòRICA | ministeRi De JustÍcia
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Letal inici de la segona fase 
pels sèniors del vòlei

L’inici de la segona volta de la lliga per 
als equips de vòlei de l’fS Castellar 
no ha  estat l’esperada, ja que suma 
dues derrotes per als dos equips sè-

niors. el masculí va caure per  3-0 (25-
22/25-13/27-25 ) contra el CV Sant 
Pere Pescador en la fase d’ascens a 
Primera Catalana, mentre que el fe-
mení va caure contra el Llars mundet, 
pel mateix resultat (25-15/25-22/25-
18), en la fase de permanència.

L’fS Castellar, concentrat per 
començar la segona volta

L’equip taronja començarà aquest 
dissabte la segona volta de la lliga en 
què vol oblidar l’inici errant de lliga per 
tractar d’estar a la part mitja-alta de 

la taula. els de darío martínez rebran 
aquest dissabte al joaquim Blume el 
monistrol, un rival amb què van caure 
per la mínima (5-4) en el primer partit 
de lliga. L’equip ha seguit treballant 
durant la setmana de descans per 
seguir millorant.

Morir a cada partit és el que necessita l’HC 
Castellar fins a final de temporada. Ja no 
ha de donar espectacle, ni jugar bé ni com-
plaure l’afició. Només ha de fer un gol més 
que el rival per sumar els punts de tres en 
tres: el que va fer aquesta última jornada 
contra el CP Tordera (6-4). Els de Ramon 
Bassols van aconseguir sumar la primera 
victòria després de 16 jornades disputades 
i abandonen el fanalet vermell de la catego-
ria. Un primer pas per a la salvació.

 El tècnic barceloní només ha necessi-
tat un parell de setmanes per treure profit 
d’una plantilla que no era tan dolenta com 
deien els números. Amb un estat de forma 
físic lamentable, l’equip comença a recupe-
rar-se amb un entrenador que entén força 
en aquest àmbit –és el seu ofici diari, de fet– 
i amb ritme i joc directe hauran de sortir 
els resultats. Els del Maresme, penúltims 
classificats i amb només tres punts –acon-
seguits a la primera volta contra el Caste-
llar– arribaven al Dani Pedrosa per inten-
tar competir el dubtós títol de pitjor equip 
de Primera Catalana al Castellar.

I no començaven malament, ja que 
aconseguien avançar-se als primers com-
passos del partit, abans que el renascut 
Xavi Vernet aconseguís empatar en pri-
mera instància i que Marcel Montllor cap-
girés la situació.

Els rivals però, marxaven amb un 2 a 3 
favorable al descans i amb superioritat per 
blava a Guillem Plans a vuit segons del final.

Era un altre Plans, l’Armand, el petit, 
qui a la represa empatava a tres, després 
de desviar un xut de Vernet.  El mitjà dels 
germans tornava a ser letal i feia el quart 

després de robar al mig camp i encarar en 
un u contra u, marca de la casa.

El partit es va complicar a sis del final, 
quan una falta a Guillem Plans va esdeve-
nir una blava al visitant Damià, que agredia 
un dels delegats del Castellar. A banda, el 
porter suplent dels de Tordera va intentar 
agredir l’àrbitre amb l’estic, i es va reque-
rir la presència de la policia local al pavelló.

Vernet aprofitava l’enrenou per fer el 
5 a 3 marcant la directa de la blava i el juve-
nil Joel Margall s’estrenava en lliga marcant 
el 6 a 3, encara amb superioritat. A cinc del 

Victòria amb il·lusió i força (6-4)

L’HC Castellar va aconseguir una lluitada victòria. A partir d’ara, tot seran finals si vol salvar la categoria. || A. SAn AndréS

l’Hc castellar guanya el primer partit de la temporada i vol capgirar la situació per evitar el descens de categoria

  Albert San Andrés

fAnALET 
VERMELL 
L’HC Castellar 
deixa l’última plaça 
que ocupava des 
de la jornada 2 

MALA RATXA 
Amb la victòria es 
trenca una ratxa de 
16 jornades sense 
guanyar ni puntuar 

SALVACIÓ 
L’equip necessita, 
com a mínim, 
guanyar 5 partits 
per evitar el 
descens directe

final, els del Maresme retallaven amb el 6 
a 4 definitiu.

El tècnic Bassols va explicar que “va-
lorem el partit molt positivament, ja que 
vam sumar els tres punts. Els primers 
tres punts de les 14 finals que ens queden. 
Hem de mirar de treballar conjuntament 
i estar al màxim. L’equip ve d’una dinà-
mica molt negativa, però vam competir 
sabent estar a la pista i amb paciència. 
Hem de seguir treballant i millorant”.

Els granes deixen el fanalet vermell de 
la categoria després de 17 jornades, ja que 

ocupen l’última plaça des del segon partit 
de la temporada. També deixen de ser el 
pitjor equip de Primera Catalana i li pas-
sen aquesta denominació al Tordera, amb 
qui tenen guanyat l’average.

Amb 14 partits per davant, l’equip en-
cara té opcions d’arribar, com a mínim, a 
la zona de promoció de descens i sortir del 
descens directe, això sí, haurà d’aconse-
guir un mínim de cinc victòries més i pre-
gar perquè els rivals no puntuïn.

El pròxim partit serà el Bigues i Riells, 
equip de la part mitja-baixa de la taula. 
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Com a l’inici de lliga, el CB Castellar va 
començar la segona volta amb una vic-
tòria a domicili contra el Cantaires de 
Tortosa per 59 a 67. Els de Raúl Jodra 
els han agafat la mida als tortosins i 
han sumat la segona victòria de la tem-
porada contra l’equip del Baix Ebre.

L’equip tortosí d’aquesta sego-
na volta poc tenia a veure amb el de 
la primera i només quatre dels nou 
jugadors que van visitar Castellar re-
petien en aquest partit, tots els na-
cionals –Verdecia, Viader, Monteso i 
Vidaller– tenint en la figura del nord-
americà David Michael King, l’estre-
lla de l’equip. Els d’Abdelhakim Bou-
guarout, amb cinc jugadors estrangers 
nous, volen redreçar una situació difí-
cil que els manté en zona de promoció 
de descens, acostumats a ser un equip 
que lluita per l’ascens.

Al primer quart, els castellarencs 

l’orquestra castellarenca, molt afinada a tortosa (59-67)

els groc-i-negres 
comencen la segona 
volta superant 
el cantaires

sortien amb poc encert de cara a cis-
tella, tot i que l’actuació defensiva era 
bona i que van evitar que el rival mar-
xés al marcador de més de quatre 
punts en tot el quart (14-12).

Al segon període, els groc-i-ne-
gres seguien insistint defensivament, li-
derats per un Jordi Navarro impecable 
amb vuit punts –amb dos triples– i diri-
gits per Albert Cadafalch, que n’apor-
tava set més. Un parcial de 0-11 iniciat 
per dos triples castellarencs noque-
java els locals i els treia de polleguera 
per rebre tres tècniques al minut vuit, 
dues d’aquestes per a Bouguarout,  que 
era expulsat. Amb un parcial de 7 a 27, 
els castellarencs arribaven al descans 
amb un contundent 21-39 i ja no deixa-
rien de manar en tot el partit.

Els col·legiats compensaven les 
tècniques del segon quart i només as-
senyalaven dues faltes als locals en els 
10 minuts, per sis castellarenques. Un 
parcial de 12-0 els permetia retallar 
diferències fins a nou punts, però Jo-
elvin Cabrera trencava l’estadística 
des del perímetre i Navarro posava de 
nou els 11 de diferència quan s’acabe-
ven els 10 minuts per iniciar l’última 
part amb un 38-49 favorable. 

BàSquET | copa catalunya

Un 13-2 a l’inici de l’últim quart 
els feia empatar el partit a 54, però els 
castellarencs sabien esperar el seu 
moment per matar el partit als úl-
tims cinc minuts amb un contundent 
Navarro, que anotava vuit punts, per 
arribar al 59-67 final.

“Vam sortir amb poc encert, tot 
i generar bones situacions de llança-
ment. En el segon període vam estar 
més dinàmics i amb més encert, ju-
gàvem situacions més ràpides. En 
defensa vam estar a un nivell força 
espectacular. A l’últim, tot i que ens 
van arribar a empatar, vam saber 
patir i matar el partit” va explicar el 
tècnic, que va afegir que “ha estat un 
partit dels que marquen la identitat 
d’un equip i del que volem fer d’ara 
en endavant”.

Navarro va ser el més desta-
cat, amb 22 punts, seguit de Cada-
falch amb 14 i Lluís Hagenaers amb 
10, quatre taps i vuit rebots.

Amb set victòries i set derrotes, 
el CB Castellar es consolida a la sisena 
plaça, a només una victòria del Maris-
tes Ademar i empatat amb el Sitges, 
dos equips que s’enfrontaran entre ells 
la pròxima jornada.  || A. SAn AndréS jordi navarro al partit d’anada contra el Cantaires. || A. SAn AndréS

El Castellar ha encaixat 10 gols en dos partits. || A. SAn AndréS

fuTBoL | 2a catalana

Nova desfeta 
del Castellar 
(0-5)
10 gols en dos partits ha encaixat la 
UE Castellar les últimes dues jorna-
des. Els blanc-i-vermells van tornar a 
caure en lliga per 0-5, en una derrota 
de les que fan mal.

Enrere queden aquells partits de 
les últimes temporades contra el FC 
Cardedeu en què es podien veure els 
duels més interessants del grup 4 de 
Segona Catalana, ja que un equip en-
cara tocat després del 5 a 1 encaixat a 

Caldes de Montbui rebia un neces-
sitat rival que vol arribar a la part 
alta de la taula.

Els de Marc Fortuny no van 
donar opció al rival i van aprofitar 
al màxim les errades defensives dels 
locals per marxar amb un contun-
dent 0-3 al descans que no feia pre-
sagiar res de bo per a la segona part.

 Amb dos gols més, els del Va-
llès Oriental van arrodonir una go-
lejada per aconseguir venjança del 
partit de la primera volta, en què el 
Castellar va vèncer per 1 a 2 el mu-
nicipal de Cardedeu.

El tècnic castellarenc Juan 
Carlos Rodríguez va ser contun-
dent després del  partit i va explicar 
a aquest mitjà que “és la derrota 
més dolorosa de la meva trajectò-
ria esportiva. Si analitzem el par-

tit podem veure que vam regalar 
els quatre primers gols. A aquest 
equip li falta caràcter i intensitat 
i encaixar 10 gols en dos partits fa 
molt de mal. Esperem poder re-
cuperar jugadors i fer fitxatges 
i afrontar el pròxim partit amb 
més garanties”.

El Castellar suma la segona 
derrota consecutiva en lliga i només 
ha sumat dos dels últims 15 punts, 
amb dos empats contra el Sallent 
i el Vic-Riuprimer i tres derrotes 
contra el Sabadell B, el Caldes i el 
Cardedeu, dues d’aquestes a casa.

Amb la derrota, els blanc-i-ver-
mells entren en zona de promoció de 
descens amb 22 punts, un més que 
el Can Parellada, que amb 21 ocupa 
la primera de les quatre places de 
descens directe.  ||  A. SAn AndréS
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El pilot castellarenc Javi Dols, més conegut 
en l’àmbit de la competició com a ‘Javi Jaba-
to’, té 27 anys i es dedica professionalment 
al món del freestyle, un esport d’alt risc que 
consisteix a fer salts i acrobàcies a l’aire amb 
una moto de motocròs.

-Com vas començar en el món del freestyle?
Vaig començar fent motocròs amb 12 anys, fent 
carreres, però em vaig adonar que el que jo 
realment volia era fer salts amb la moto, així 
que uns anys més tard em vaig endinsar en el 
món del freestyle.

-Com definiries el teu treball?
El freestyle és un treball que dura només una 
temporada, jo sé que no em podré dedicar a 
això tota la meva vida, però faig el que m’agra-
da i això és el que més m’omple.

-El freestyle és un esport en què es poden 
patir lesions molt fàcilment. Has patit al-
guna els últims anys?
L’any passat em vaig trencar l’escafoide i al-
guns lligaments, però en general mai he patit 
cap lesió greu.

-On entrenes?
Actualment entreno a Girona, a Vilobí d’Onyar, 
però abans entrenava aquí, a Castellar, al cos-
tat de les pistes velles d’atletisme.
-Quants cops entrenes a la setmana?
Normalment entreno 5 hores tres cops a la 
setmana. Però hi ha èpoques de l’any en què 
plou bastant i no puc entrenar perquè el ter-
reny s’omple de fang i és molt perillós.

-Competeixes a nivell europeu?
No he participat en cap mundial europeu però 

“Faig el que m’agrada i això és el 
que més m’omple”

El castellarenc javi ‘jabato’ Dols fent un truc a l’aire. || CedidA

MoToR | fReestyle ATLETISME | ca castellaR

Josep Obrador, 
campió de 
Catalunya de 
marxa en ruta

segueixen els èxits de
l’atletisme veterà 
castellarenc

L’atleta del Club Atlètic Castellar Josep 
Obrador va proclamar-se campió de Ca-
talunya de Marxa sub-45 aquest dissab-
te passat després d’imposar-se amb un 
temps de 51,34 en el XXVII Gran Premi 
Vila de Viladecans de marxa, que coin-
cidia amb el Campionat de Catalunya 
de marxa en ruta màster en distància 
de 10 km.

D’altra banda, a la pista coberta de 
Sabadell, el club verd també va partici-
par al Campionat de Catalunya per clubs 
veterans; en què va acabar en 13a posició 
i va complir l’objectiu que tots els seus 
membres aconseguissin puntuar.

D’entre les actuacions destaquen 
les de Chema Cañadas als 3000 m, Mo-
hamed El-Haddad als 400 m, Jordi Sa-
peras als 60 m, Xavi López als 800 m i en 
alçada, Joan Bea en pes, Xavier Esteba-
nell en llargada, Dani Pinosa als relleus, 
Jonathan López en triple salt i perxa, a 
més de Xavier Planas i Dani Castellanos.

Després de participar en la jorna-
da de pista coberta, Xavier Estebanell va 
aconseguir una quarta plaça al 33è Cros 
Intercomarcal Vila de Juneda, a Lleida.

En la jornada de pista coberta de Sa-
badell, en el control juvenil sub-18, Eric 
Haba va participar en dues proves. Als 
60 m va obtenir una marca de 7,65 s i als 
400 m va aconseguir batre el seu temps 
personal amb 55,08. En el control abso-
lut, destaca la participació d’Àngel Vilal-
ta als 60 m tanques amb 8,78 s i la reapa-
rició de Marc Villanueva als 60 m, en què 
aconseguia marcar un crono de 7,56 s.

Al cros de camp a través de Vic, que 
era Campionat de Catalunya, Jan Casa-
mada era 7è en  cadets, mentre que Marc 
Garriga, en sub-20, va aconseguir la 15a 
posició final.  ||  redACCió

 Mar Pérez  (alumna del curs de 
periodisme jove d’El Mirador)

EnTREVISTA

jAVI ‘jABATo’ DoLS
Pilot professional 

de freestyle

“Quan estic a l’aire sento

l’escalfor del públic i això

em fa pujar molt l’adrenalina. 

Però realment és quan em concentro 

en el truc i acaba sortint tot sol”

sí que he estat competint per Sud-amèrica. 
Per tant podríem dir que competeixo a nivell 
mundial i a Espanya.

-Què sents quan ets a l’aire?
Quan soc a l’aire sento l’escalfor del públic i 
això em fa pujar molt l’adrenalina. Però real-
ment quan soc a l’aire només em concentro 
en el truc que vull fer i tot em surt sol.

-Quina ha estat la millor experiència viscuda?
Va ser el dia que vaig fer un backflip, un salt 
mortal cap enrere. Va ser la primera vegada 
i l’última perquè vaig caure i em vaig lesio-
nar tres costelles.

-Has intentat fer un altre cop el backflip?
No mai més ho he intentat, principalment per-
què és un salt molt complicat.  

esports
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Georgina Garcia -al centre de la imatge- amb el combinat espanyol. || rfet

Els integrants del club que van participar en la duatló del Prat de Llobregat. || CedidA

ATLETISME | Dimension3

TEnIS | copa feDeRació

El Dimension 3 ja 
escalfa motors per al 
Duatló de diumenge

Georgina Garcia, de nou 
a la Copa Federació

El Dimension Club Triatló va competir al Duatló per equips del 
Prat del Llobregat i va presentar dos equips, un masculí i un fe-
mení en categoria Open. Els participants van gaudir d’una prova 
per equips i van aconseguir una molt bona compenetració dels 
equips a l’hora de realitzar els relleus i d’ajudar-se els uns als al-
tres. Les fèmines (Eva, Irene i Marta) van aconseguir entrar al 
top 10 amb una meritòria 9a plaça i l’equip masculí (Nico, Pep, 
Quim, Àlex i Andreu) van finalitzar en 25a posició de la general.

Aquest escalfament va servir per a preparar la 3a edició del 
DuatlON3 de carretera de Castellar del Vallès d’aquest pròxim 
diumenge, en què encara queden algunes inscripcions disponibles. 
Més informació a la web www.dimensiontri.com.  ||  redACCió

La tenista castellarenca Georgina Garcia tornarà a repetir per segon any con-
secutiu a la Copa Federació de tenis. La número 161 del WTA ha estat una de les 
cinc escollides per Anabel Medina per formar part de la selecció que s’enfron-
tarà al Japó aquest cap de setmana. Al combinat espanyol tindrà com a compa-
nyes Sara Sorribes (78 WTA), Aliona Bolsova (152), Silvia Soler-Espinosa (190) 
i la veterana María José Martínez. S’enfrontaran a l’equip japonès en el Kita-
Kyushu Sogo Gymnastic Hall, de Kita-kyushu,  en la que serà la primera ronda 
de la divisió mundial dos, sobre pista dura, a priori, favorable pel joc de la caste-
llarenca. El Japó arriba sense la número 1 mundial, Naomi Osaka. 

Garcia, recanvi la temporada passada de la lesionada Lara Arruabarrena 
en primera ronda, entra pels seus propis mèrits al combinat nacional i hauria 
de ser, previsiblement, una de les peces clau en absència de Garbiñe Muguru-
za, Carla Suárez i la citada Arruabarrena.  ||  A. SAn AndréS

matadepera - Les franqueses 0-0
Can Parellada - Berga 1-0
Sabadell B - masnou 1-0
gramanet - ripollet 1-2
juan XXiii - Sabadellenca 0-5
Caldes - Vic-riuprimer 2-2
uE Castellar - Cardedeu 0-5
Sallent - joanenc 3-2
roda de ter - Parets 2-4

geieg - jonquerenc 3-2
Voltregà - Arenys de mar 9-0
Sentmenat - roda 6-2
HC Castellar - Tordera 6-4
Vic - Bigues i riels 4-2
Cassanenc - tona 8-7
Palafrugell - ripoll 1-2
Lloret - Arenys de munt 4-1

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 · J20 DiVisió D’HonoR · GRup ii · J13 copa  catalunya· GRup 2 · J14 1a catalana · GRup a · J18

cf parets  39  20  11  6  3
Ce Berga  37  20  10  7 3
ce sabadell B  35  20  10  5  5
cf Ripollet 34  20  9  7  4
UdA gramanet  33  19  10  3  6
fc Joanenc  33  20  9  6  5
Vic-Riuprimer Rfc 33  20  9  6  5
cf caldes montbui  32  20  9  5  6
cD masnou 32 20  9  5  6
fc cardedeu  30 20  8  6  6
cf les franqueses  30  19  9  3  7
ce sallent 26 20  7  5  8
ue sabadellenca  25  20  7  4  9
uE Castellar  22  20  6  4  10
cD can parellada 21  20  6  3  11
fc matadepera  18  20  4  6  10
cs Juan XXiii 8 20 2 2 16
ce Roda de ter 6 20 1 3 16

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  14 13 1
Badalonès  14 11 3
CB Alpicat  14 10 4
CB Santa Coloma  14 9 5
maristes Ademar  14 8 6
CB Castellar  14 7 7
Bàsquet Sitges  14 7 7
AeSe  14 6 8
La Salle reus Ploms  14 6 8
Basquet Pia Sabadell   14 5 9
CB Cantaires tortosa 14 4 10
Círcol Cotonificio  14 4 10
Bàsquet molins  14 4 10
Ue Sant Cugat  14 4 10

CLASSIfICACIÓ  Pj PG PPCLASSIfICACIÓ PT Pj PG PE PP CLASSIfICACIÓ PT Pj PG PE PP CLASSIfICACIÓ PT Pj PG PE PP

CP Voltregà 49 18 16 1 1
HC Sentmenat 36 18 11 3 4
fd Cassanenc 35 18 11 2 5
HP tona 34 18 11 1 6
HC ripoll 33 18 10 3 5
CP jonquerenc 32 18 10 2 6
Ce Arenys de munt 31 18 9 4 5
CH Lloret 30 18 9 3 6
CP roda 30 17 10 0 7
CP Vic 23 18 7 2 9
CHP Bigues i riells 21 18 6 3 9
CH Palafrugell 19 18 5 4 9
geieg 19 18 5 4 9
CH Arenys de mar 14 18 4 2 12
HC Castellar 3 17 1 0 16
CP tordera 3 18 1 0 17

Sant Cugat - Santa Coloma 66-87
Sitges - Alpicat 75-71
AeSe - Pia 74-60
Cotonificio - reus Ploms 79-87
Cantaires - CB Castellar 59-67
ripollet - Ademar 86-78
molins - Badalonès 65-79

fuTBoL (uE Castellar)

DISSABTE 9 fEBRER
joan Cortiella-Can Serrador
10:00    aleví A – ef Base ripollet Ad  
10:00    aleví e – Badia del Vallès Cd  
12:00     infantil A – Caldes montbui  
14:00     infantil C – Aristoi fA 
16:00     juvenil B – ef Base ripollet
  
Partits a fora
08:45    ef Barberà -  aleví f 
09:30    ripollet Cf -  aleví B 
10:00    Sant Quirze -  aleví C 
10:00    Parets Cf -  aleví H 
10:30    Ullastrell Cf -  infantil A fem 
11:15    roureda Vdf -  prebenjamí A 
13:30    Badia -  prebenjamí B 
13:30   maurina egara Cf -  cadet A 
13:45    juv. 25 Sept. -  benjamí d 
14:15    Cerdanyola -  juvenil A 
16:30    joanenc fC -  amateur 

DIuMEnGE 10 fEBRER
joan Cortiella-Can Serrador
09:00   benjamí A – ef Barberà
09:00    aleví g – fundació terrassa
10:00    aleví d – juv. 25 Sept.
10:30     benjamí C – terrassa
12:00     cadet C – ef Sabadell 
14:00     cadet B – ripollet Cf 
16:00     infantil B fem – Santboià fC 

Partits a fora
09:00    terrassa -  benjamí B 
09:00    oAr gràcia -  infantil B 
09:30    Can rull rt -  benjamí e 
09:30    espanyol -  juvenil fem 
14:00    ef Base ripollet -  infantil d 

AGEnDA
Del 8 al 14 De feBReR

BàSquET (CB Castellar)

DISSABTE 9 fEBRER
Pavelló Puigverd
18:00    sots 25  – Valldoreix fC

Partits a fora
10:30    Ademar -  premini fem

DIuMEnGE 10 fEBRER
Pavelló Puigverd
11:00     mini  – jesuïtes gràcia
12:30     júnior  – CB igualada
16:00     sènior fem – Ue Horta
17:30     sènior B  – Ce Sant nicolau
19:30     sènior A  – Círcol Cotonifici

HoquEI (HC Castellar)

DISSABTE 9 fEBRER
Pavelló Dani Pedrosa
19:00   iniciació B – Hf sant Josep

Partits a fora
15:30   Hp tona -  iniciació a
16:00   Vilassar Hc -  aleví
17:45   JmJ -  prebenjamí a 

DIuMEnGE 10 fEBRER
Pavelló Dani Pedrosa
11:00    iniciació B – cH Ripollet
12:00    benjamí – cp Riuprimer
13:00    juvenil a – cH mataró
18:00    prebenjamí a – la Garriga
19:00    infantil – cHp 
Bigues i Riells

Partits a fora
09:00   martinenc -  prebenjamí B 
11:00   cH Ripollet -  juvenil B 
13:00   cp corbera -  fem 

fuTSAL (fS Castellar)

DISSABTE 9 fEBRER
Pavelló joaquim Blume 
12:45    cadet a –  at. Vilatorrada
14:00    benjamí a –  cn sabadell
17:30    sènior a –  monistrol fs

Partits a fora
11:30   Vic cfs -  aleví B
15:45   ss santa perpètua -  aleví a
16:15   fs la unió -  benjamí B

DIuMEnGE 10 fEBRER
Pavelló joaquim Blume 
10:45    prebenjamí a – montcada
12:00    prebenjamí B –  Vic cfs
17:00    juvenil B – Jesuïtes

Partits a fora
09:00  cfs isur -  infantil a
12:30   cefs manlleu -  cadet B
12:30   can cuyàs aD -  sènior B
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cultura record

El Grup Pessebrista clou 
l’exposició de pessebres i fa 
el sorteig de figures

el número premiat al sorteig de figu-
res del grup Pessebrista de Castellar 
és el 3512. Així ho va fer públic l’entitat 

el darrer dia d’obertura de l’exposició 
de pessebres 2018, dedicada als mit-
jans de transport. enguany, l’agrupa-
ció ha aconseguit el rècord de venda 
d’entrades, 5.970, una xifra a la que no 
s’havia arribat mai, segons les dades 
que es tenen des del 1994. 

un pastís de Sant Valentí 
original al programa 
gastronòmic quins fogons

Les noies de Quins fogons ens fan una 
proposta dolça per celebrar el Sant Va-
lentí. es tracta d’un pastís de iogurt, 

acolirit de rosa, i farcit d’una fondue de 
xocolata negra on hi sucarem les frui-
tes que més de gust ens vinguin. no 
us perdeu el vídeo, ja el podeu veure al 
facebook de L’Actual i Quins fogons, 
al canal de Youtube de L’Actual i a l’ins-
tagram de Quins fogons.

mor el pintor antoni costa i Romeu

Imatge del pintor Antoni Costa de finals de l’any 2014. || Q. PASCUAL

Castellar Vell en una obra d’Antoni Costa. || ArXiU

Aquest diumenge ens va deixar Anto-
ni Costa i Romeu, un dels pintors caste-
llarencs més estimats de la nostra vila, i 
referència de molts altres pintors que el 
van succeir. Costa va néixer el 5 de març 
de 1928 al carrer Nou, a Castellar del Va-
llès. Al març hagués fet 91 anys. Era el fill 
gran de Pere Costa i Engràcia Romeu. 
Va anar al parvulari de les Escoles del 
Patronat Tolrà i, fins a la Guerra Civil, 
va estudiar amb Pere Pla. El seu apre-
nentatge artístic es va iniciar al costat 
del pintor i dibuixant Víctor Masriera 
i Vila –pintor barceloní format a París 
que va refugiar-se a Castellar del Vallès 
durant la guerra–. Acabada la guerra, 
Costa va seguir classes nocturnes de 
dibuix amb Salvador Regué. Més tard, 
Joan Gibernau i Alfons Gubern van ser 
els seus mestres de pintura i li van apor-
tar el coneixement de la tècnica per ve-
hicular el seu impuls creatiu. Va coinci-
dir amb el pintor Pere Marra.

L’any 1952 es va casar amb la 
Maria Castellet i Codina i van tenir 
dos fills. La Maria va ser un puntal en 
la seva trajectòria, tant personal com 
artística. Era ella qui conduïa el cotxe 
familiar i qui el portava d’un lloc a l’al-
tre buscant nous paisatges. El matri-
moni va fer llargues estades a Granera 
i per això trobem molts racons del petit 
poble del Moianès en la seva obra. L’An-

De caràcter afable 
i generós, va fer 
de castellar tema 
central de molts 
dels seus quadres

  Marina Antúnez

toni va treballar de paleta fins a la jubi-
lació i no va deixar de pintar mai. Quan 
tenia 70 anys, va enviudar. La seva filla 
Engràcia recorda “la seva bonhomia, 
era una persona altruista i generosa 
i amb una ironia molt fina”. Agreu-
jant-se l’Alzheimer que patia, va ingres-
sar a l’Obra Social Benèfica. “Per a la fa-
mília, va ser un procés dolorós perquè 
ell sempre havia volgut estar a casa 
seva, però sempre va acceptar que 
ho fèiem a fi de bé”. L’Engràcia també 
recorda com  havia protegit els fills, “i 
se li veia un somriure increïble, que 
no havia vist mai, quan contemplava 
els seus nets i els seus dos besnets”.

la pintura de l’antOni

El poeta Joan Arús va definir Antoni 
Costa com un home reservat, ple de 
sensibilitat i amb una gran capacitat 
per mostrar les emocions a través 
de la seva obra. El tema central dels 
seus quadres sempre va ser Castellar. 
El seu poble era un escenari perfec-
te que li servia de model. La Mola, el 
Puig de la Creu, el campanar de l’es-
glésia, Castellar Vell, i multitud de ra-
cons dels carrers, places i edificis del 
poble queden retratats als seus qua-
dres. Era capaç de copsar la natura 
en el seu estat més pur, tant si pin-
tava amb espàtula com amb pinzell.

El seu temperament va fer que 
experimentés amb múltiples tècni-
ques i arts: ploma,  rotuladors, aigua-
tinta, pintura a l’oli, pintura en pols de 
marbre, escultura, ceràmica i treball 
amb fusta de boix, roure o caoba.

Mai va ser fidel als corrents pic-
tòrics de l’època. Home de sensibili-
tat extrema, amb una gran capacitat 
per emocionar-se, es lliurava a la pin-
tura de forma espontània i ben aviat 
va trobar un estil propi que forjava la 
seva personalitat creativa.

L’any 2002 -2003 l’Ajuntament 
li va atorgar la Medalla de la Vila jun-
tament amb els pintors Raimon Roca 
Ricart, Joan Tort Oliver i Lluís Valls 
Areny. Va ser jurat de concursos de 
pintura, va fer arranjaments a l’er-
mita de la Mare de Déu de les Are-
nes, il·lustracions per al programa 
de la Festa Major i per al setmanari 
Forja, va col·laborar a les XIX Jorna-
des Sanitàries del Vallès, i amb l’escola 
La Immaculada, va fer una escultura 
al·legòrica als bastoners ubicada a la 
plaça dels Enamorats. 

El 3 d’octubre de l’any 2014 
es va inaugurar una exposició que 
l’homenatjava. 
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La nena dels pardals, la darrera pro-
posta de Teatre al Detall amb la 
Tresca i la Verdesca, es podrà veure 
aquest diumenge, a les 12 hores, a 
l’Auditori Municipal. Està dirigida 
per Joan Maria Segura Bernadas i 
parteix d’un conte de l’americana 
Sara Pennypacker, que alhora par-
teix d’un fet històric real, “quan 
l’any 1958 Mao Zedong va manar 
exterminar tots els pardals per-
què creia que es menjaven el gra”, 
explica Txell Botey, que interpre-

teatre al Detall presenta 
‘la nena dels pardals’

Moment de l’espectacle ‘La nena dels pardals’, de Teatre al Detall. || CedidA

l’obra s’acompanya de la música en directe de la tresca i la Verdesca

ta el paper de la nena protagonis-
ta, la Ming Li. 

La decisió de Mao, personatge 
que a la història de Teatre al Detall 
és el Gran Timoner, “va provocar 
una catàstrofe ecològica perquè 
les llagostes i els cucs es van mul-
tiplicar i es van menjar totes les 
collites”, afegeix Botey, i durant 
tres anys, els camps de la Xina van 
quedar pràcticament deserts. Això 
va provocar la mort per fam d’entre 
30 i 40 milions de xinesos.

La nena dels pardals és un conte 
que parla dels petits herois quotidi-
ans i de l’esperança, sobre el respec-

te a la vida i la saviesa innata dels nens. i 
es pregunta “què hauria passat si algú 
s’hagués atrevit a portar la contrària 
alGran Timoner”, diu l’actriu Botey. 

L’obra reflexiona al voltant de les 
dictadures i totalitarismes. “Tot s’expli-
ca de manera molt poètica, amb molt 
joc teatral d’actors i músics”, afegeix 
Botey, que fa tàndem amb l’actor Xavi 
Idàñez. Ambdós interpreten diversos 
personatges. La Tresca i la Verdesca 
posa la banda sonora, en directe, són un 
personatge més “perquè la música fa 
de veu dels pardals, de veu del poble, 
intervenen molt i creen tots els ambi-
ents”. El muntatge també compta amb 
unes projeccions de la Noemí Villamu-
za que van seguint els músics.  

L’espectacle s’adreça a nens i 
nenes a partir de 5 anys i també agra-
darà i commourà els adults. “Parla 
de la importància de tenir criteri 
propi i seguir les directrius del cor, 
i també s’aborda tota la questiò eco-
lògica, de respecte a les espècies, al 
pensament de cadascú”.

Conscientment, Teatre al Detall ha 
volgut evitar endinsar-se en la cultura 
oriental, i per tant, no recrea el folklore 
de la zona, sinó que s’ambienta en una 
oficina, que podria existir en qualsevol 
punt del planeta. “No volíem abusar 
del tema xinès perquè ens semblava 
que el tema que expliquem és vàlid a 
tot arreu”. La lluita contra les dictadu-
res i les lleis injustes és un tema univer-
sal. “Trump ara vol fer un mur, una 
idea tan absurda com aleshores ho 
va ser matar els pardals”.

El muntatge La nena dels pardals ha 
estat mulipremiat. Ha rebut el premi de 
la Crítica 2017 al millor espectacle per a 
públic familiar, el premi Enderrock de 
la crítica al millor disc per a públic in-
fantil i familiar, el premi del Públic de 
la Mostra d’Igualada 2018 al millor es-
pectacle i el premi Butaca 2018 al mi-
llor espectacle per a públic familiar.  

 Marina Antúnez

aupa Quartet, una 
gran festa musical

Aupa Quartet va omplir l’Auditori Municipal de públic juvenil, dissab-
te, en un concert organitzat per Acció Musical Castellar i l’Ajuntament  
Els violins d’Asier Suberbiola i Pere Nolasc, el violoncel d’Uri Català i 
la viola de Felipe Escalada van oferir ritmes enjogassats, propis d’estils 
com el groove, el jazz, el rock o el llatí. 

Inspirat en la improvisació, el quartet transgredeix els conceptes 
musicals més clàssics i aconsegueix un efecte molt fresc, modern. Els 
músics, contagiats pel seu propi ritme, van sorprendre amb melodies 
que van contribuir a fer del concert una gran festa. L’actuació va arren-
car amb el tema “Lasarte express” dels germans Johnson, que va servir 
perquè el grup es presentés: “Així ens veiem, com si fóssim germans”. 
I va continuar de la mateixa manera, alegre, amb “Sitting on the Hill”, 
“Mambo nº5” i, més tard, amb altres cançons com “Le Grand Funk” o 
“Cubarna”. El públic va acabar aixecat, aplaudint.

Els Aupa Quartet no van ser els únics protagonistes, també van 
ser-ho petits músics, violinistes i violoncel·listes. Al llarg de la tarda, els 
músics professionals van impartir un taller de 3 hores a dos grups. En 
total, a un centenar d’alumnes. I, més tard, van poder demostrar el que 
havien après a dalt de l’escenari. 

Per als alumnes va ser una manera de “sortir de les rutines”, 
deia Laia Rocavert, d’Acció Musical Castellar, que definia les particu-
laritats musicals que Aupa Quartet va ensenyar al taller: “En l’àm-
bit tècnic, hi ha uns recursos que es diuen ‘xocs’, que consistei-
xen a percudir l’arc sobre la corda. Estan vinculats a la música 
moderna, més que no pas a les estructures clàssiques”. Ara bé, 
per arribar a dominar aquest estil és necessària, abans, una bona 
formació clàssica.   ||  gUiLLem PLAnS

un moment d el’espectacle d’Aupa quartet a l’Auditori. || Q. PASCUAL

l’espectacle va omplir la sala de públic 
jove, atret per l’estil modern del grup

MúSICA | cRònicaDIuMEnGE | teatRe familiaR
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Aquest divendres, al DocsBarcelona del Mes que s’ofereix a l’Audito-
ri Municipal Antoni Tort, es projecta Ouaga Girls. L’acte començarà a 
les 20 hores i comptarà amb la presència de l’activista senegalesa de 
l’Associació  de Dones Africanes de Catalunya Mariana Càmara. Ella 
situarà el tema de la projecció escollida.

El documental narra la història d’un grup de noies que estudi-
en l’ofici de reparació d’automòbils a Burkina Faso, un país on no és 
fàcil ni ser dona ni treballadora. A través de la història d’aquest grup 
de companyes de classe d’Ouagadougou, la directora burkinesa-sue-
ca Theresa Traoré Dahlberg ens acosta poèticament al complicat pas 
de l’adolescència a la vida adulta i retrata com, a poc a poc, les dones 
agafen les regnes del futur a l’Àfrica. Com qualsevol altra noia adoles-
cent, els somnis i desitjos d’aquestes noies es barregen amb les seves 
perspectives reals de vida, però en aquest cas, dins d’una societat on 
encara perduren molts prejudicis sobre el rol que suposadament ha 
de tenir la dona. En un país amb un atur juvenil del 52% i amb un pas-
sat convuls, trobar feina s’ha convertit en una de les grans preocupa-
cions dels adolescents i els joves burkinesos. 

Des de finals dels anys 90, moltes noies han optat per estudiar 
al CFIAM, un centre educatiu per a la iniciació i l’aprenentatge d’ofi-
cis a dones. El sector de la reparació de cotxes és un àmbit reservat 
als homes, però la Bintou, la Chantale i la Dina, igual que moltes com-
panyes seves, estan decidides a trencar aquesta barrera de gènere i 
convertir-se algun dia en mecàniques professionals. La societat bur-
kinesa està en moviment, i així va quedar clar amb l’aixecament po-
pular del 2014 que va fer caure el règim de Blasie Campoaré. La reno-
vació del país, des d’aleshores, ha estat notable, tot i que la majoria de 
dones s’ho prenen amb cert escepticisme i resignació, ja que a efectes 
pràctics la seva situació no ha millorat. 

Ouaga Girls és una història sobre les decisions que es prenen a la 
vida, l’amistat i l’esforç que es necessita per trobar el teu propi camí. 
A través d’un grup de noies estudiants de mecànica, la directora ens 
acosta la inevitable i difícil transició universal de l’adolescència a la 
vida adulta i ens explica què significa ser una noia jove avui a Burki-
na Faso.  ||  m. A.

‘Ouaga Girls’, dones 
emprenedores a l’Àfrica

fotograma d’‘ouaga Girls’, el DocsBarcelona del Mes de febrer. || CedidA

AuDIToRI | DocsBaRcelona

Aquest dissabte, a partir de les 10 
hores del matí i a la Sala Blava del 
recinte firal de l’Espai Tolrà, tin-
drà lloc la celebració de la festivi-
tat del Dia d’Andalusia, una pro-
posta organitzada per la Casa de 
Andalucía de Castellar del Vallès. 
De moment, s’hi preveu l’assistèn-
cia d’unes 150 persones. 

Dissabte, castellar 
celebra  el Dia d’andalusia

Moment de la celebració del Dia d’Andalusia, l’any passat. || Q. PASCUAL

L’activitat començarà amb una 
missa rociera cantada, conjunta-
ment, pel cor Aires Rocieros Caste-
llarencs i  els cors rocieros  de Sent-
menat Aires con Alba. 

A continuació, es donarà la 
benvinguda a l’alcalde de Frigilia-
na (Màlaga), el senyor Alejandro 
Herrero Platero, convidat enguany 

a participar en la festa, a Castellar. 
També s’ha convidat la comitiva 
consistorial de Castellar i totes les 
forces polítiques amb representació 
a l’Ajuntament. L’alcalde de la vila, 
Ignasi Giménez, adreçarà unes pa-
raules als assistents.  

A continuació, es farà una ofre-
na a la bandera catalana i a l’andalusa 
i es cantaran els himnes, el d’Anda-
lusia i els “Els segadors”. La música 
continuarà amb la interpretació de 
3 o 4 peces més, una d’aquestes de-
dicada a Màlaga. 

Ballarà el Cos de Ball de la Casa 
de Andalucía de Castellar i, cap a 
les 14 hores, es donarà pas al dinar, 
amb potaje, pa, beguda i postres. 
Després de l’àpat, la festa s’allarga-
rà una mica més amb música i ball 
de sevillanes i ball de línia. 

El Dia d’Andalusia commemo-
ra el dia de la celebració del refe-
rèndum sobre la iniciativa del pro-
cés autonòmic d’Andalusia de l’any 
1980, que va donar autonomia plena 
a la comunitat andalusa. En molts 
pobles i ciutats es decoren les bal-
conades.  || mArinA Antúnez

SALA BLAVA | Dia D’anDalusia

La directora de l’oSB, Eulàlia Vilarasau, explica l’exposició als alumnes. || CedidA 

fEDAC | 90 aniVeRsaRi

Exposició 
de l’OSB

FEDAC Castellar acull l’exposició ‘90 
anys d’Obra Social Benèfica’. Aques-
ta mostra es podrà veure durant tot 
el mes de febrer i s’acull a aquesta 
escola perquè ja fa uns anys que els 
alumnes porten a terme un projecte 
de servei a la comunitat amb la re-
sidència, fet que implica alumnes i 
avis durant un període de temps, re-
alitzant activitats conjuntes.  ||  m.A.
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nova estrena d’aida llop

Per a la castellarenca Aida Llop el te-
atre s’ha convertit en la seva principal 
aposta. Va començar als escenaris ja 
fa 12 anys, quan la van seleccionar al 
càsting del grup Macedònia. “Ales-
hores, jo era molt tímida, em costa-
va mostrar-me, tot i que ja cantava 
a la Coral Sant Esteve i feia teatre a 
l’escola”, recorda l’Aida. Compaginar 
Macedònia amb l’escola i els amics era, 
a vegades, complicat, “sobretot, quan 
promocionàvem un disc”. Tot i això, 
recorda l’època amb el grup amb molta 
alegria, “a Macedònia érem com una 
família, i vaig aprendre tant!”. 

Quan l’Aida va fer els 18 anys va 
acabar-se la seva etapa amb Macedò-
nia i es va posar a estudiar criminologia 

a la Universitat Autònoma de Barcelo-
na. “Recordo que no volia saber-ne 
res, dels escenaris”. Però al cap de 2 
anys, amb el cuquet de seguir cantant 
i actuant, es va presentar a les proves 
de l’Institut del Teatre, “i em van aga-
far”. Després d’haver encetat projec-
tes com el de Gel, amb quatre de les ex 
membres de Macedònia, l’Aida va en-
trar a formar part d’Epidèmia Teatre, 
conjuntament amb altres companys 
de l’Institut. 

L’estiu passat van presentar 9 to 
5, el musical, el treball de fi de carrera 
“que vam estrenar al Teatre Gaudí 
i que va tenir molt bona acollida”, 
apunta Llop. Als joves, els va servir per 
cloure el curs i per “aproximar-nos a  
tota la part de producció, va ser molt 
enriquidor i vam aprendre molt”.

Aquest dimecres 6 de febrer van  

Al centre, la 

castellarenca Aida 

Llop amb l’equip 

d’Epidèmia Teatre, 

amb qui estrena ‘Bed 

& Breakfast’ al Teatre 

Gaudí.  || CedidA

EPIDÈMIA TEATRE | teatRe GauDÍ

estrenar Bed & Breakfast, una sego-
na proposta de teatre musical dirigi-
da per Laia Fort i que parteix  “de les 
històries que narren les cançons 
d’Els Amics de les Arts”, afegeix Llop.  
També s’ha estrenat al Teatre Gaudí. 

Val a dir que Fort va agafar la 
trama i els personatges de les cançons 
del grup i en va fer una història actu-
al i quotidiana, “en què tots hi hem 
posat el  nostre granet de sorra”. 
L’argument gira al voltant de les rela-
cions de parella i l’impacte que poden 
tenir en un grup de sis amics. 

Tot i aquest fet singular d’ha-
ver agafat cançons d’Els Amics de les 
Arts, a qui la companyia Epidèmia Te-
atre va demanar permís, l’argument 
no té cap més implicació amb el grup, 
“tot i que els hem dit que vinguin a 
veure l’obra”.

  Marina Antúnez 

el cor sant esteve 
ha estat a  finlàndia

Aquest cap de setmana, el Cor 
Sant Esteve ha viatjat fins a Fin-
làndia a la ciutat d’Espoo, a prop 
de Helsinki, per oferir dos con-
certs en el marc de l’intercanvi 
coral que enguany fa amb el Ka-
meleonttikuoro de l’escola de mú-
sica d’aquesta ciutat. 

El cor castellarenc ja havia 
estat a Finlàndia fa 6 anys, on va 
cantar a l’Auditori del Centre de Na-
tura Haltia i a l’Auditori del Centre 
Cultural d’Espoo, a Tapiola.

El concert va ser compartit 
amb diferents grups del cor Kame-
leonttikuoro i el Cor Sant Esteve, 
i van interpretar un programa de 
temes tradicionals catalans i can-
çons de diferents gèneres que van 
entusiasmar el públic, per la seva 

Actuació del Cor Sant Esteve a Espoo, finlàndia. ||  CedidA

l’intercanvi amb el Kameleonttikuoro es 
va cloure amb un concert coral conjunt

CoRAL SAnT ESTEVE | inteRcanVi

energia i caràcter. Conjuntament, 
van interpretar un poema musicat 
de Joan Salvat-Papasseit. 

A més dels assajos conjunts, 
les noies del Cor Sant Esteve han 
conviscut amb les cantaires i fa-
mílies fineses, han visitat diversos 
espais d’interès i han fet activitats 
lúdiques pròpies de l’hivern: pati-
nar sobre gel, baixar en trineu, ca-
minar sobre el mar gelat, etc. Per 
a les cantaries, els intercanvis són 
activitats molt enriquidores, tant 
des del vessant musical com humà. 
“Conviure amb una família que 
també estima el cant és una ma-
nera bonica de conèixer un país, 
la seva llengua i la seva cultu-
ra”, apunta Jaume Sala, director 
del Cor Sant Esteve.   ||  redACCió

l’actriu  participa en el musical Bed&Breakfast al teatre Gaudí
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DESTAquEM EXPoSICIonS

agenda

DESTAquEM EXPoSICIonS

del 8 al 17 de febrer de 2019

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
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
org.: les carnera (col·lectiu 
feminista de castellar del Vallès)

DISSABTE 9
De 10 a 17 h - PRoPoSTA
festivitat del Dia d’Andalusia
sala Blava de l’espai tolrà
organització: casa de andalucía 
castellar del Vallès

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
organització: ajuntament

21.30 h - CInEMA
Cinema d’estrena: Yuli
auditori municipal
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
org.: Dimension club triatló

12 h - TEATRE
La nena dels pardals, de Teatre al 
Detall amb La Tresca i la Verdesca
auditori municipal
organització: ajuntament

12 h - MúSICA
SonaSwing al Calissó Vermut, 
amb Casi el Mejor Trio de Tu vida
calissó d’en Roca
org.: sonaswing i calissó d’en Roca

16.30 h - CInEMA
Cinema d’estrena: 
Spider-Man. un nou univers
+ info.: pàg. 23

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 
organització: ajuntament

DILLUNS 11
20 h - PRoPoSTA
En To Poètic: òscar Rocabert
ludoteca municipal les 3 moreres
org.: Biblioteca municipal antoni tort

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

DIMECRES 13
8.15 h  - PRoPoSTA
Dimecres caminem: de Sant 
Llorenç Savall a Castellar
sortida: local del cec
org.: centre excursionista castellar

9.30 h - PRoPoSTA
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
Bàsica de salut

19 h - TALLER
“30 dies de meditació per 
canviar la teva vida”
+ info i inscripcions: 
tel. 649 54 58 03 (tardes), 
a/e tothicapcastellar@gmail.com
casal catalunya
organització: tothicap
Hi col·labora: ajuntament

DIJOUS 14
9 h - SoRTIDA
Vine i Camina +60: Casanova de 
l’obac, Torrota de l’obac, Les 
Pedritxes, Matadepera
sortida des de la pl. del mercat
organització: ajuntament

19 h - XERRADA
Col·lectiu solar Vallès occidental: 
Compra i instal·lació col·lectiva 
de 300 Kits Solars fotovoltaics 
per a 300 participants
sala d’actes d’el mirador
organització: col·lectiu solar
Hi col·labora: ajuntament

21.30 h - MúSICA
jam session al Calissó
el calissó d’en Roca
organització: calissó d’en Roca

DIVENDRES 15
20 h - CInEMA
Cinefòrum especial: 2001: una 
odissea del espacio
auditori municipal
organització: cccV i l’aula

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

DISSABTE 16
De 10 a 19 h - PRoPoSTA
open Dòmino Vila de 
Castellar 2019
sala Blava de l’espai tolrà
org.: club Dòmino castellar

11 h - PRoPoSTA
jornada per Palestina a càrrec de 
La Recolectiva
sala d’actes d’el mirador
organització: assemblea llibertària 
de castellar del Vallès

11.30 h - InfAnTIL
juguem en família: fem cabanes 
+ intercanvi de disfresses
ludoteca municipal
org.: ludoteca les 3 moreres

22.30 h - BALL
nit de ball a càrrec de Solistes
sala Blava de l’espai tolrà
organització: pas de Ball

DIUMENGE 17
D’11 a 13 h - PRoPoSTA
Com organitzar el teu hort 
a la primavera
els horts de puigvert (antics ecohorts)
org.: els Horts de puigvert
*inscripcions: 
elshortsdepuivert@gmail.com

12 h i 16.30 h - CInEMA
Cinema familiar: Astérix. El secre-
to de la poción mágica
auditori municipal
organització: ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec de Xarop de nit
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.45 h - CInEMA
Cicle Gaudí: Petra
auditori municipal
org.: club cinema castellar Vallès

SonaSwing al Calissó Vermut!
Casi el Mejor Trio de tu Vida
diumenge 10 ·  12 h · Calissó d’en roca

diumenge tornen els vermuts de ball 
i bona música swing al Calissó d’en 
roca amb els millors músics de jazz 
tradicional del nostre país. en aques-
ta ocasió, la formació que oferirà el 
concert és Casi el mejor trio de tu 
Vida, amb mikha Violin (banjo i veu), 
Artem zhuliev (saxo) i maria Puertas 
(tuba). ells oferiran un concert gra-
tuït amb taquilla inversa voluntària 
amb autèntic swing, manouche i jazz 
de new orleans. 

Exposició “90 anys d’obra 
Social Benèfica”
A fedAC Castellar
tot el mes de febrer, en horari d’obertu-
ra de l’escola

Exposició “Textures i més” de 
Rafael Aguilar 
del 8 de febrer de 2019 fins el 22 de febrer
de 10 a 20 h a l’espai Sales d’el mirador

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: 650 00 80 74

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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TELÈfonS DInTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775

fARMàCIES DE GuàRDIA 
 
 
DiVenDRes 8 CASAnoVAS
DissaBte 9 PERMAnYER
DiumenGe 10 YAnGÜELA
Dilluns 11 RoS
DimaRts 12 PERMAnYER
DimecRes 13 CATALunYA
DiJous 14 VILà
DiVenDRes 15 EuRoPA
DissaBte 16 CATALunYA
DiumenGe 17 CASTELLAR 

farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. esteve, 3
farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. esteve, 71
farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
farmàcia Vicente 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEfunCIonS 

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

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia Carrera: Ctra. de terrassa, 377

“Els que no canvien mai d’opinió tenen un interès especial a estar segurs de jutjar correctament a la primera.”
Jane Austen

@tsegui @dr.nectus @teresadols
monestir de Sant Llorenç de munt granera Puig de la Creu

MEMòRIES DE L’ARXIu D’HISTòRIA 

InSTAGRAM · @lactual 

Cada any, el dilluns de la Segona 
Pasqua al nostre poble s’organitza-
va una diada de festa en homenatge 
a la vellesa. S’hi convidaven els avis 
i les àvies més grans de 75 anys que 
hi volguessin participar. Al matí, hi 
havia una missa solemne; després, 
una vetllada músico-literària; i a les 
dues de la tarda, un dinar de germa-
nor. En la imatge, sortint de la missa, 
l’orquestra dels Hidalgos, entre l’úl-
tim dels homes i el gruix de les autori-
tats.  || fotoS: fotoS AStUrgó || AUtor: 

ALBert AntoneLL || CoL·LeCCió: miQUeL 

jULiAnA PUigdomÈneCH || ArXiUHiStori-

ACASteLLAr@gmAiL.Com ||  fACeBook.

Com/ArXiUHiStoriA 

festa de la vellesa, 
vers el 1947 - 48

penúltima

Carolina Clermont Barres
31/01/2019 · 98 anys
francisco Mirada Muñoz
31/01/2019  · 81 anys
juana Gálvez Ruiz
01/02/2019  · 69 anys
Antoni Costa Romeu
03/02/2019  · 90 anys

TELÈfonS DInTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775
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la contra

Melanie González

La gent té una 
capacitat increïble de 
superar-se a la vida

Psicòloga acreditada com a experta en ‘coaching’
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Especialitzada en desenvolupament personal, la 
Melanie aposta per l’apoderament femení. Avui publica 
el seu primer llibre i se sent emocionada, sobretot  per 
poder ajudar altres persones que han patit per amor

11 respostes
un tret principal del teu caràcter?
Lluitadora

un defecte que no pots dominar?
Pensar massa

una persona que admires?
totes aquelles que aposten pel seu 
creixement personal

quin plat t’agrada més?
La pizza

La teva paraula preferida?
Amor

un viatge?
A una illa deserta amb molt de sol

un estil musical?
el flamenc

una pel·lícula?
‘Leyendas de pasión’, d’e. zwick

un llibre?
el meu! ‘no eres tú (siempre), soy yo’

un objectiu?
estar feliç

un comiat?
Ciao

”

“

· quan t’adones que la psicologia 
és el teu fort? 
Sempre he estat una persona que li 
ha agradat molt escoltar la gent. Ja a 
l’ESO, quan has de començar a decidir 
què faràs, jo tenia clar que em volia de-
dicar a ajudar la gent. Vaig dubtar entre 
psicologia i psicopedagogia, però quan 
em vaig llegir el llibre en què t’explica-
ven totes les carreres vaig saber que 
psicologia era la meva.

· una de les teves primeres feines 
va ser a una entitat castellarenca?
Sí, vaig ser educadora al club social 
de Suport Castellar. Va ser una etapa 
molt gratificant perquè Suport Cas-
tellar és una entitat molt familiar, em 
van donar una gran oportunitat. Però 
vaig decidir deixar-ho perquè feia una 
tasca més d’educadora i jo volia cen-
trar-me en la teràpia.

· I fas el salt a la fundació AGI?  
És una fundació de Barcelona espe-
cialitzada en violència de gènere. Jo 
treballava en diferents ajuntaments, 
entre ells el de Castellar del Vallès, 
amb nens i nenes víctimes de violèn-
cia de gènere i amb dones. La meva 
tasca era realitzar teràpia amb els 
nens, ajudar-los a pair la separació 
dels pares i les vivències i conflictes 
que hi havia al seu entorn. D’aquestes 
feines vaig extreure molts aprenen-
tatges, sobretot que la gent té una ca-
pacitat increïble de resiliència i de su-
perar-se a la vida. Hi ha històries molt 
dures i veus com la gent tira endavant 
i és capaç de superar-ho. Però com 
estava una mica saturada de treba-
llar en aquest àmbit, que és molt dur, 
vaig decidir després de vuit anys em-
prendre i posar-me pel meu compte 
per poder aprofundir, no tant des dels 
símptomes o des de la violència sinó 
des de l’apoderament de la dona i el 
desenvolupament personal.

· què és ‘Piropos al alma’? 
És el projecte que engego el 2013, la 
meva empresa, on ens dediquem al 
desenvolupament personal i el creixe-
ment, sobretot de les dones, tot i que 
també tinc homes. Fem tallers, terà-
pies... tot el que calgui per treballar 
l’autoestima i l’apoderament femení 
i poder créixer per poder ser més fe-
liços. La diferència amb la tasca que 
feia a AGI és que allà treballàvem la 
problemàtica, la victimologia, i ara, la 
gent amb qui treballo no te una proble-
màtica greu, simplement vol millorar. 

· Avui presentes a Sabadell el lli-
bre ‘no eres tú (siempre), soy yo’ 
(Editorial Hakabooks)?
Estic molt emocionada amb la presen-
tació perquè penso que puc ajudar altra 
gent i això em fa molt feliç. Al llibre ex-
plico la meva vivència amb una rela-
ció de parella que va resultar ser molt 
tòxica. Són històries que quan la gent 
les llegeix se sent identificada i s’ado-

na que no és la única persona que ha 
passat per això i que pateix per amor. 
I també trobem eines per poder sor-
tir d’aquest patiment. 

· Perquè patim per amor?
Perquè ens han ensenyat a estimar 
d’una manera molt incorrecta. Des 
que som petits entenem que l’amor 
ve des de fora perquè el primer con-
tacte que tenim amb l’amor és amb els 
nostres pares. Pensem que per agra-
dar-los o perquè ens estimin hem de 
comportar-nos com ells volen. A par-
tir d’aquí, l’aprenentatge de la perso-
na és que l’amor ve des de fora i si ha 
de venir des de fora tu no pots contro-
lar-ho i, per tant, quan no el tens, pa-
teixes. L’amor ha de venir de nosal-
tres mateixos, estimar-nos nosaltres.

· Al llibre també es tracta el con-
cepte de la culpa.
Sí, com posem les expectatives a l’exte-
rior, quan no som feliços culpem l’altre 

de la nostra infelicitat i quan som fe-
liços també fem els altres responsa-
bles dels nostres sentiments, quan re-
alment l’única persona responsable 
dels teus sentiments ets tu mateixa.

· Com a psicòloga, com creus que 
està la societat avui dia? 
Estem fatal. La gent es pensa que té 
una autoestima molt alta, però quan 
fem teràpia i indaguem veiem que no.  
Hi ha un error. Es pensen que l’auto-
estima és física, mirar-te al mirall i 
veure’t guapo o guapa. I això no és 
l’autoestima. L’autoestima vertade-
ra és estimar-se com a essència, com 
a persona, la teva vàlua personal. I 
també hem de treballar l’acceptació 
perquè anem per la vida funcionant 
partint dels estigmes socials i des-
connectem de nosaltres mateixos. 
Hem de treballar per netejar tot el 
que ens ha vingut imposat i a partir 
d’aquí començar a actuar des del que 
ens ve de gust. 

 Cristina Domene


